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 اسداكلل ةيباخخ - ع ةاكرلاباتك

 ريدا تياتحط عارخا ءايخلا تيدانحكم ان
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 را ات اتك 2ع 1 ل 7
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 ا ]| رمعن | بابش نبا نع سنا نب كلام نع ىيتحب نب ىبتعب :يندح كلا
 |( 0121| نب ةريخلا ناةربخافريبزلا او 0 6

 8 لاتن يرصال و مسوإ أ ميلع ل خدف ةفوكلا بوهو امويةاللارخا ةبعش [9
 020 هللا لوسر ىل اضن عراصن لرد نايزبج ىزأاك قييلع كك نبلا ةرهف ابا هام 2

 157.( مس ملسو ميلعدللا ىلصفللا لوس ىلصق ىلص مث ملسو ميلعدللا ىلص هيأ
 41 املس ىللص مث ملسو ميلعدللا ىلصاللا لوس ىلصن ىلص 169
 ا ا كر لس لمس دي ديسلا لع ع

 ( 5*لا| ناواةورعاي مب ثدحت ام ملعازيزعلا دبع نبريعلاقف تررما اذ لاق
 7521| لاق ةالصلا تقو ملسو ميلعدللا ىلصدللا لوسرل مافا يذلاوه ليربج
 0 عسي 1 نبريشب ا



 ملسو ميلعدللا 7 يبنلا جوز ةشياع ينتثدح دقلوةورع

 نب ديز نع كلام هه رهظت ا 01 لرصب ناك

 50 8 ا ا ولسا
 28 2 للا ىلصدللا لوس, منع تكسف لاق سبصلاةالص تقو نع ملا ملسو
 5 0 فرجا لع نيح ربصلا ىلصدفلا نم نكاذ دأ ىتتح ملسو 0
 | انااه لاقةالصلا تقو نع لواسلا نبا لاق مثرفسا نا دعبدغلا نم ربصلا
 |2١ ةرمعنعديعس نب نبع نع كلام « تقونيذهنيباملاقاللا لوسراياذ
 نأ تلاق اهنا ملسو ةيلعدللا كح دلا جوز ةشياع نع نجرلادبعتتب
 احنا 30 ةرصنيف سبعلا 0 أل ,هيلعللا قيصدنلا رسولا

 راسي نباطم نع ملسا ني ديز نع كلام سلغلا نم نفرعيام نيطوربب
0 2 

 5| سممشلا علطت نا ابق سبصلا نم عع كردا نم لاق ملسو ميلعدللا ىلص
 | كدادقت سمشلا برغتى أ لبقرسعلا نم عكر كردأ نمو ربصلا كردا دقف
 بدك ناطنغلا نيرمع نار مع نيدللا دبع ىلوم عفان نعكلام م رصعلا
 را نمةالصلا يدنع مكرما مها نا ملامع ىلا
 اعارذ يوفلا ناكاذار بطلا اولمص نأ بتكمث عيبا اهاوس 0
 يرده يق اضرب مفتر سسعلاوررعللاو ملنم مكذحاأ لووك ىلا ىلا

 01 تابيرغاذا برغملاو سمشلا بورغ لبق ةئالثوأ نيحخسرف بكارلاريسي
 “مبا منيع تمانالف مان نمف ليلا ثلث ىلا قفشلا باغاذاءاشعلاو سمشلا
 2| يداب ىجتلاو ا و 0 مان نمف
 6 الا رمعن أ ةيبا نعكلام نب ليهس يبادمع نعكلام ه« 2
 8-2 رصعلاو سيعل ١ كتلاز اذاربظلا لص ا يدا لا
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 ا اهلازحاو ندم لأ تنرغ اذا نوغملاو ةرفص اهلخدت نأ نثق ريدت اطيب سمشلاو

 اال + لطفل نم نيتليوط نيتروسب اهيف ارقأو هكتشم ةيدأب ىوجنلاو سبصلا لمصو منت
 ااا لآ رعقالا منوم أ ىلا بيك ناطعلا درت د 0 ءاةورع نبأ مان ع
 ال نا املا لك نأو 5000 هو ا يا 050
 ا و اللامع يطال ركن الو لام ىلا ت رخا نافل لا
 نع ةريره ابا لاس هنا ملسو هيلع للا ىلص مص يبنلا جوز 0 ىيبدللا ديبع نع

 كيلثم ناكاذارصعلاو كلدم كلظ ناكاذار بظل 00 اانا ةريرهوبا لاقف ةالصلا ثقو»
 0ك بسلا اص 1 كلا صقل نيرخا ل
 يلصن انك لاق هنا كلم نب سنا نعةحاط ىبا نب هللا دبع نب قامحسا نع كلام « سلغلا
 نبا نعدلام «رصعلا نولصي ىهدجبف ىنيع نب ورمع ينب ىلا ناسنال رخب مثرصعلا
 نايف ءابقىلا ب هاذلا بهذي مئرسعلا يلصنانكلاقدنا كلام ب سن 0

 توردا ام لاق دنادهم ني مسالا 1 01 ل ا
 كلام نع ىبحب يتثدحو هل « يشعبربظلا نولصي مهو الل سانلا
 يدلاط يباب ليقعلا هسفنط ىرا تنكل اق هناديبا نع كلام نب ليش يبا ةمع نع
 حرر ادجلا لط اهلك ةسفنطلا ىشغ اذأف يبرغلا دجسملا ادج ىلا حرطت دمجلا م
 آل رشلا جلياف ليقنت ماعجلا# 0 اطخلا نيريع
 ماليجلا_لص نافع نب نامنعو أطيل ارنا 0 ينزاملا ىينح ى هذ مرد عقل 3

 ا ا يجعل 0 اا ا
 كلام نع ىببحب ينثدح « ةالصلا نم عكر كردأ نم يف باب

 ةيلعدللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبا نع ناجحرلا دبع نب متملس يبأ نع باهش نبا نع

 رمع نب هللأ دبع 0 أ عفان نع كلام ع ةاليحلا كردا دف ةةلصلا 05 رعكر كردأ 0 لاق ملسو

 نياللادبع نادغلب هناكلام « ةدعسلاكتثافدقف ةعكرلا كتتاف اذا لوقي ناك اطغلا نبا

 نأ ةغلب ةناكلام 0 دآ نم نالوقي ناك تيانت' نب ديزو رم
 « ريئكريخ هنافدقفنارقلا ما هناف سو ةدجسلا كردادقف هعكرلا كردأ نس لوقب ناكذرب رمابا
 كلام نع ا 1 ا ا -



 هيما ليدرواد نق افلام + .انبلتط ليصل فالد 11 01 د مو ضاق |
 مك اخو .ىقلا هاف اذا نتمشلا كولد لوقب ناك سابع نيدللا دبع نارتخم قينربخ ا لاق
 ير بخ ل البلو ل ل .فولا ةمانخ اج" .١ اعلتبلطو ل 8 عامتجا
 هنوفت يذلا لاق ملسو هيلعدللا 0000 75 كلان
 ينرصنان اطحلا نيرمع ناديعس نب ىيتع#نع كلام © ةلامو ةلهارتو امناكرصعلا ةالص
 لجرلا هل ركدفر صعلاةالص نع ك.سبحام لاقفرصعلا ددمشي مل الجر 0 5

 كلام » فيفطتو ءافوءيش لكل لاقيو كلام لاق ىيحي لاق تففطر يع دل لاقف
 نعش ناف امل اهتقوهتاف امو ةالصلا يل.كيل ىل ارحم نأ لوتب ' ناك هنأ ديعس نو ا

 اهاسةالصلا أرخافرغس يف ة »و كتقو ةولادكردأ ى 00007 3 0 ل نام كلا « مطله

 ناو مسيقملا ةالصر أعلن كقول يفوجو هلهأ ىلع مدقى كن أ منا دلهأ ىلع مدق ى 70

 لاق هيلع !ك ل لم م : امنا دنال نئاسلا] ا ا دقو مدق ناك

 ةريجلا نقلا ىلا لاكي ماكاو ملعلا ل ا مذلارمال اذاهو كلام
 يوغا باقو نم اينو ءاسع كلا بى دف ةريعلا تبهذ :اذاف يلد

 كلام لاق ةالصلا ضقب ملف هلقع بهذف 17 و راط يللا قا مان سيال
 يلصي هناف تقولا ثيوهو قافا نم اماف بهذ دق تقولا نا ملعا هللاو ىرن اميفكلذو

 يو يل 101 27 03 ةالصلا نع مونلا ند

 نسيح ملسو ا هللا ل لوسر ىنأ ببيبنملا نب دعم نع نانيش نبا نع كلا

 ا هلا (.0الكا لالبل لانو لسع ليلا رنحاو نم ناك اذا ىتح ىرساربيخ نم لفق

 طعاما | قل ادن ١ مثدل دق ام لالب الكحو هباحساو ماسو هيلع هللا ىل.ىدللا لوسر

 ا تى ةيعاسلا 2 ةسيجللا 2 نيطدجا الر لالب الين كليو ةيلسمللا ١ لسااللا ل رز علو لان ءاديع تبلد ريشا للرا

 | ةللالوسراي لالب لاقف ملس ديلعدللا ىلص هللا لوسر عزفف سمشلا مهتبرص ىتح بكرلا
 ميلحا هر أوثعف 0 ةبدع اعدللا يل لوسر لاقف ف كسيمفتي 4-35 يذلا يسفنب' دج

 0 مهب ىلإ تففالصلا ماقاالالب مل وديلعدالا يل سدللا لوسيرم  هئايشاودانقاو انمدللا لوس ضووذل سا ران لال ا ل حوال لوس ١
 ةللاىان ار ةالصلا يسن نمقالصلا سقى ح لاق مرسلا مل ,هيلعدللا
 أأاقودن هنأ ملسأ نب دهر ن 000 كج ةالمصأ اق دبانك فس لوقب ىلعتو كرابت



 سل ااألا ص

 دقرف ةالصلل مهظقوي نأ الالب لك رتكم قيرطب مليل ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر شرع

 هرمأف أوعزف دقو موقلا اهييتساف نيوكلا ميهلع تعلط دقو اوظقيتسا ىتح اودقرو لالب

 نر اتالبش هبداو اذاه نأ لاقو يداولا كلاذ ىم أوبكري نأ ملسو هيلع هللا ىلصوللا لوس

 اولزني نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهرما مث يداولا كلاذ نم أوجرخ ىتح اوبك :

 ساتلاب ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر ىلصف ميقيوأ ةالصلاب يداني الالبرمأو أوضوتي نأو

 اهدرل .اشولو انحاورا ضبق هللا نا سانلا ابهياي لاقف مهعزف نم ىلر دقو مهيلا فرصنأ مث
 امكابلصيلف ايلا عزف مث اهيسنوأ ةالصلا نع مكدحا دق اذاف اذاهريغ نيح كيسانبلا

 نأ لانقفركب 8 لا ماسوهيلع هللا ىلص هللا لوس تفتلا مثابتقو ةيساهيلصي ناك

 مث مان ىتح يبصلا | دبيامكح هىدهي لزي ملف هعجضأف يل صي مياقوهو الالب ىنأ نايطغلا

 لاسم ملسو ةيلعشللا ىل ص هللا لوسر لالبربمخاف الالب ملسو هيلع دللا ىلص للا لور امد
 « هللا لوس كنا دبشاركربوبا لاقنركب اباهللا لوسرربخا يذلا

 نع ىببحي ينثدحو * ةرجاملاب ةالصلا نعيببنلا *

 نالاسق ملسو هياعدللا ىلص هللا لوسر ناراسي نب ءاطع نع ملمس نب ديز نع كلام

 اهبر ىلارانلا ثتكتشالاقو ةالصلا نعاودربافرحلا دتشا اذاف منهج سيف نمرسعلا ةدش

 سفنو ءاتتعلا في سفن ماع لك ثي نيسفنب ابل نذأف اضعب يضعب لكأ براي تلاقف

 دبع نب هيلس يبا نع نايفس نب دوسال لوم ديز نب هللا دبع نع كلام « فيبصلا كيس
 || هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةربره يبا نع نابوث نب نسهرلا دبع نب دمحم نعو نسجرلا
 رانلا ناركحذو منهج سيف نم رحل ةدش نافةالصلا نع اودربافرحلا دتشا اذا لاق ملسو
 فاعلا ىف للفتو ءاحعلا قي نسفن نيسفتب ماع لك يبل ىذان اهبر ىلا تكحتشاا

 لاق ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر نا ةريره يبا نع جرعال ن عدانزلا يبا نع كلام
 « ماسبج يف نم .رحلا ناف ةالصلا نع اودربافرعلا دتشا اذا

 نع ىببحب يبثدحو #2 مفلا غيطغتو مىونلا برب ددجسملا لوخد نع ىبنلا #
 نمذاق ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر نا بيبا 13 كوب دو نع باهش نس نع كلام

 نسب نسجرلا دبع نع كلام + موثلا سيرب انيذوي اندج اسم برقيالف ةرججشلا هذه نم لكا
 هيف نع بونلا ذبج يل صيوهو هاف يطغي نأ سنالاىراذادللا دبع نب ملاس ىرب ناكدناربجسلا ْ



 د جوهو مصأع نب دير ن 0 ا ا بك“ ن نيررس مالا

 يي سا 0 نادل ا

 لك ان تونه قي يبو يع ىنينرم هيدي ل 5 ا ندي

 ربدأو انه لبان ةيديب هسأر ا ىلا نيترم نيترم هيدي لسغ مئانالث ههجو
 ظ 2005 ءر لدسغ مل ؟هنم أدب ىدلا ح 0 يبن متل 7

 0 هريس مدنا مجان مايا ذا لاق

 لاق ملسو هيلع هللا 00 ةريره يب 5 0 رداع 1 نسا

 نوع ماشا 3 1 كلر اونا ةلار 0 لا لا

 .املاباضوتي 0 .ربرمع عمس هنأ ةثدح هأبآ نأ نجرلا دبع نب 1 نع ءالخط

 نا بت هيمي لضيوف [ضا لع نس كامل يس لاك
 ضمصضيمبىن أ لبقدبهجو لاسغي ىذلا اما لاقف هببجو ل دغي نأ لبق ةيعارذ لاسغوأ ى ضمضمب

 دعيل مث ههجو لسغيلف هجو لبق هيعارذ لسغ يذلا امأو ههجو لدسغ دعي الو ضمضميلف
 لاق كلاذ ةرضححب 0 1

 وب ا لل اق قلاب وأ 0

 : 5١ كاىلا 000 ل ,

 تب لاسم ذا لكل عبس سجال |
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 : 2 : ٍ 5 - هات جت

 ا 5 : | 0 1 1 :١
 ا من اذا لاق ناطخلا نبرمع نأ ملسا ىنب ديز نع ىللافت ني ةدد كنناب نيايزديد |

 ا نيدلاابياب ميالا ةنه رب فنانا ملسأ| سديز نع اكناقي 3 أضوت يلف |عجطضم تحدحأ

 , أ رهسمأو قفأرملا ىلا مكيدبأو مكدوجوأو 0 ا ايعام ةالبعلا لب متمق ذأ أو 5-0
 ا

 أ كلام لاق ىيبحب لأق مونلا ينعي عج أضملا 0 5 0 ١ نيبعكلا ىلا مكحاجراو
 | نمالا اضوني الو لا نمل نم الو 0 و انواع 0

 | منايلاج 0 ردع نبأ نأ عفان نع كلاس م مونواربدواركذ نم يرخي ثدح
 ْ نع مياس نب نأ أوفص نع كلام #3 ,ويضولل روببطلا 5 0 5 ظ

 / ةربخأ هنأرادلا دبع يبب سوهو ذ ةدرب يبأ نب ,ب ةريغملا نع قرزال لاذ نم ضياسلا ١ ديعس

 للا لريعنن 5 دلاقف ملسو ةيلعدللا ى دك ضيعت لو د 0 ا لوقي ةربرهابا عيس دنا

 رحبلا. ام نماضوتنفا انشطعدب اناضوت ناف ءاملا نم 0 ليكن عبء صم لال

 قاسعسا نع كلام هم متتتيم لالا ةرامروبطلاوهملسو ميلعدللا 0 اقف

 00 0000 0 ياطيب أ نباللا دبع نب

بح داي لمد ااا
سب اجلال او 

 1 ل روا

 نأ لاق معن لاق ينخا متنبا اي نيبجعنا لاقف ميلار ظنا ينا ءرذ :.ث بك تلاق ئتح

 ول لكيلا نيئاوطلا نس ييعاسنا سجعتب تسيل اهنا لاقت ملسو ميلعدللا ىلدضدلل 1
 000 دكام و هاج مقلع ىري نا ال هينا الفلام لاق نافازاللا

 نيرمع نأ بلاط نب نجرلا دبع نب ىبتحبب نع ىميتلا ثرامعلا نب ميهاربا نب ده نع
 يمصاعلا نيورمع لاقن أودرو ىتح يصاعلا نب وربع مهيف بكج كيس ج جرخ ناطملا

 || عابشلالع درنانافانربخت ال ناطخلا نيرمع لاقفعابسلا كضوحدرتلد د كا

 ءاسنلاو لاجرلا ناك نأ لوفي ناكرمع نياللا دبع نأ غفان نع كلام 3س انيلع درتو

 اعيسسج نواضوتيل ملسوميلع للا ىلصوللا لوسر نمز كيس

 :لسنفرلا شن بجنالام

 دبع نب ميهأرب ال دلو مأ نع ميهاربا نب دهم نعةرامع نب ده نع كلاس ن 2 ىبع ىددخ

 0 ل عا نيل ما فاسو 1 لقوع ب تا



 ميلعدللا ىلصدللا لوس لاق ةملس ما تلاقرذقلا ناكملا غب يشماو ىليذ لبطانارما ظ

 كيسوهو !ءارم سلقي نجرلا دبع يبا نب ةعيبر اءرمنا كلام #« هدعبام ةربطي ملسو
 ميلع له اماعط سلق لاجر نع كلام لاثسو ىلصي ىتتح اضوتي الو ىنرضني الف دجسملا

 لا دبع نأ عفان نع كلام هب هاف لاسغيلو كلذ نم ضمضييلو ءوضو ميلع سيل لاق ءوضو
 لئسوىيحب لاق اضوتب مو ىلصن دجسملا لخد مث هلجو ديز نيديعسلاببأ طتحرمع نبأ

 .وضوهيلع سيلوةأافلسغيلو كلذ نم ضمضيتبل نكالو ال لاق ءوضو ىوقلا يف لهكلام

 0 رابسبسلا تس انيمءوضولا كرت ظ 3

 سابع نيدللا دبع نعراسي نب ءاظع نع ملسأ نب ديز نع كلا منع ىيبحب يبثدح

 نع كلام + اضوتي ملو ىلص مئةاش فنتكح لكا ملسو ميلعدللا ىلص هللا لوسر نا

 منا ةربخأ منأ نامعنلا نب ديوس نع مهئراح ينب ىلومراسي نبريشب نع ديعس نب ىيبحت
 ىندأ نم يهو ءابهصلاب أوناك اذا ىتحربيخ ماع ملسو ميلع هللا ىلصدللا لوسر عم جرخ

 قيوسلاب الت وي ملف داوزالاب اعد مثرصعلا اصن ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لزنربيحخ

 ضيضيف سرغملا ىلا ماق مث انلكاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكاف يرثف مبرمان

 لس نب ناوفص نعوردكحدملا نب دج نع كلام م اضوتي مو ىلص مث انصمضمو

 ريدبلانيدللا دبع نب عيب ر نع يبيتلا ثرامعلا نب ميهاربا نب دمحم نع هاربخأ امبنا
 ينزاملا ديعس نيةرمض نع كلام هب اضوتب ملو ىلصمن باطخلا نيرمع عم ىشعت منا
 .و هيدي لسغو ضيم مث امحلو ازبخ لكا نافع نب نامثع نإ نامثع نب نآبأ نع

 هللا دبعو بلاط يبا نب يلع نأ مغلب منا كلام هب اضوتي ملو ىلص مثمبجوامبب

 هللا ديغ لاس منا ديعس نب ىبحب نع كلام هر انلا كسمامم نااضوتيال اناكسابع با
 لاق اضوتيارانلا متسم دقاماعط بيصي مئةالصلل اضوتي لجرلا نع مةعبير نبرماع نبا

 األ رباج عيس منأ ناسيك نب بهو ميعن يبأ نعد لاب 7 اضوتيالو كلاذ لعفي يبا تيإر

 كلام هب اضوتي ملو ىلص مث امل لكا قيدصلاركب ابا ثيار لوقي يراصنال هللا دبع نبا
 محل ميلا برقف ماعطل يعد ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر ناردكحنا ا نب دمحم نع
 ملو ىلص مثمنم لكاف ماعطأا كلاذ لضفب ينأ مث ىلصو اضوت مث مدم لكأ.زبخو

 4 م | : و *و 0 م )1 سر .هحلا نييمتلا ّى م

 نسب سنا نأ يراصنال ديزي نب نجرأا دبع نع ظبقع نب ىسوم نع الام « اضونب
 م سسيسسي با لل سس سلاسل ©“ .



 ْ هتيم دف اماعط امبل برقف بعك نب يباو محل طوبا ميلع لمخدف قارعلا نم مدق كلام

 || .ميقارعا سنا اي اذهام بعك نب يباو ةحجاظوبا لاقف اضوتف سنا ماقف من اولكافرانلا

 » اضوتي ملواياصف بعك نب يباو مهجلطوبا ماقو لعفا مل يبتبل سنا لاقف
 || ءوصضولا عماسج ِش

 ا ةيملعوللا ىلاصوللا لوسر نأ ميبأ نع ةورع نب ماشه نع كلاس نع ىبيتع# 0

 | نب .العلا نع كلاس 000 واوا للا د 1 هعمل لام

 ْ تدياردق ينأ تداو مالو اه 0 وم موقر اداكيا# الم كح

 | ارناي مل نيذلا انتاوخخاو يبامحصا متن ب ا
 كستما نم كدعب يناي نم ىنرعت فيكح هللا لوسي اولاقف سضوتحلا لع مهطرف اناودعب

 | ليسراي ىلبلاق دليع ىريال دريم ذب ةلجمرع لع لدرأ نال تا لاق
 ] نداذسيلف ضوسعلا لع مهطرف انا وضولا نم ناجم ارغةميقلا موي نوناي مهنأف لاقدللا

 ا 0000 ادالا ملهالت ملهالا مهيدانا لاضلاريعبلاد داذي امك يضوح نع لاجر

 07 نارج نع ميدأ نعور مر ماشه نمل و |[قةوسف |قوسف |قجسف لوقاف كدعب

 اعدفرصعلاةالصب منذانف ىذوملا اجد عاقللا لع نسلح نفع م نانهثع نأنافع زج ناببتع

 لاق | سا ف ا 7 لاق مئاضوتف ءامب

 انآ ين لاا ا 0 يا ااا رع
 كلاذ نايسلا نيهذي نانسحعلا نا ليلا نم اسفل: وراهنلا يفرط ةالصلا مقا ميال
 0| اسال أطع ى مقا 0 عب 2 نيركادلل 6

 اانا حر 1 را ا

 ميدي نم اياطخلا تحرخ هيدي لسغاذ ذأف مينيعرافشأ تحت نم يرخت ىتحدببجو نم

 جرت ىتح هسار نسم اباطخلا تجرح هسارب يسساذأف هيديرافطا تحن نم جرت ىتح

 هيلخررافظأ ت : تحل نم يرحل ةىتحهيلحر ايلا تحرتت هيلجر لس اذأق ديال نم



 0 ل

 نع يلاص يبا نب ليهس نع كلام ه« هل .ةلفان هن مو دجيسملا ىلا ديم ىاكمث لاق

 00 ماسملا اضوت اذا لاقت ملستو هيلع للا ىلصدللا لوسر نا ةريره يبا نعديبا |

 لسغاذاف .املارطقرخا عموا املاعم هينيعب اهيلارطن ةيطخن لك ههجو نم تجرخ ةبجو ظ
 لسغاذاف .املارطقرجخا. عموا .املاعم هادياهتشطب ميطخ لك هيدي نم تجرخ هيدي |

 نسم ايقن جرخب ىتح ,املارطقرخا عموا .املا عمدالجر اهتشم ديطخ لك تجرح ديلحر

 لاق هنا لم ني لاوب ملط ديلا ليلا يس كرا لاس لإ د لال توفذلا

 ملف |وضو سانلا سينلا فرصعلا ةالص تناحو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار

 م انا يف وضوب ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىناف ةردجب

 تحن نم عبي أملا تيارف سنالاق هنم نووضوتي سانلارما مثهدي.ءانالكلاذ ذي

 00 * مهرخأ دنع نم أووضونا ىنتح ءاعلا بطرس كلا

 ةال يف هنافةالصلا ىلا ادماع جرخ ملال وضو نسسحأف اضوت نم لو ةد ةريرهابأ حمس هنأ

ْ 

 هاش 000 ءدهحابدل ىيدتكش تار هالصلال] فيفي ناكام

 لاق: ةريره ابا اي ملاولاق اراد مكدعبأ أرجأ مكمظعأ ى 00

 تيس نب ديعس عمس هنأ بيسملا نب ديعس نب ىيعب نع كلام هن اطخلا ةرثك لاجا نم
 يبا نع كلام #« اسنلا ءوضو كلاذ امنا ديعس لاقف .املاب طياغلا نم وضولا نع لاسسب

 بملكلا برش اذا لاق ملسو هيلع هللا ىللسدللا لوسر نا ةريره يبا نع جرعالن عدانزل 1
 و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةغلب هنا كلام 5 نتارم عبس هلسغيلف مكدحا انا 8

 نسوم الا ءوضولا ىلع ظفاحي الوقالصلا مكلامعار خو اولمعار اوصحت نلو اوميقتسا لاسف
 5 ا ارا الا وعملا .

 رباج ا هغلب هنا يب هينذال ةيعبصاب ءاملا ذخاي ناكرمع نبدهللا دبع نأ عفان نع كلام

 ءايسبيش لا ب رععبلا دي تح اللأق ناسا ل سلا نع لعس يراصل للابن
 ءاملاب هسإر سميوةمامعلا حزني ناكريبزلا نب ةورع ابا نا ةورعنب ماشه نع كلاس

 متو اهراهت عزنتر مع نب هللا دبع ةأرمأ ديبع يبأ تنب تيفصى 5 ا 5

 |رامجلاو ةمادعلا لع سلا نع كلام ليسو ىبحي لاقريغص ذيموي عفانو .املاب اهسإر لع
 أ ليست امهر لي احسيل اج الو ةماعلا ةأركا الو لايرلاارثمسبلا وديا

 ص سس
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 ةسارب سمي أ ىرا لاق ةءودو فج ىتتح هسإر سمينا يم يضاف لعب ساشا

0 1 

 +3 ةالسصلا دعي نأ ىلص دق ناكح ى أو

 سبعش ىب ةريغملا دأو نم دايز نيدابع نع باهش نبأ نع كلام نع ىبحب يثدح
 0 را هس هكا اعويك 1
 كانلع ىف تبكسف مأسو ميلع هللا ىلص هللا لوس .ر ءاجق ,امب معم ثيهذف# ةريغلا لاق كوبت

 بلا يك قسم وتس مت يك سدي عا بل ابجي لسنا 3

 0 رست او يوم عي يع
 رمع لئسي نأ يسنف هللا دبع مدقف ميلع تمدقاذا كابا لس دعس مل لاقف ميلع كلاذ

 اذارمع لاقف هللا دبع ملاسف اللاقف كابا تلاسا لاقف دعس مدق ىتتح كلاذ نع
 اندحا ءاج ناودللادبع لاق ايهيلع سسماف ناترهاظ 0

 نبدللا دبع نا عفان نع كلام هب طئاغلا نم مكحدحا ءاج ناو معنرمع لاق طئاغلا نم
 اهيلع يلصيل ا

 نجرلادبع نب ديس نم دالاس *« اهيلع ىلص مث هيفخ لع سسمف دجسسملا لاخد نيح

 ظ 05000 ءوبطوب ينأ مثلابفابق ىتا كلام نب سنأ ثيار لاق هنأ قرعشالا شيفر 5

 لاق ىلصف دجسملا, 0 مث نيفملا لع سسسو هسارب سو نيقفولا ىلا ديديو هههجو لسفف

 ينايهدر مئامبعزن مل ض0 ”هيفخ سبل مل ؟ةالصلا ,وضو اضوت لجر نع كلام ليس ىيحب

 ل 6 0 .رلسغيلو د 0 ” هيفخ عزنيل لاق ءوضولا فناتسسيا هيلجر

 ياللا كبي لمنا مرام موو ا ربظي ناترعاط انغوا يعمل فينا ةيلجر لادخدأ نم
 ؟نياطواطرت لك او للام نايس ستفحلا لع يسمي الف ءوضولار هطب نيئرهاطربغ امجو
 00 د نا نما لاو ىبسف هايف

 هل ل سم



00 

 مئ هيفخ سبل مث هيمدق لسغ لجر نع كلام لثسو ىيح: لاق ءوضولا ديعيالو ةالصلا
 « هيلجرللسغيو اضوتيل مث هيفخ عرنيل لاقف ءوضولا فناتسا
 8: ىلا لع نسنلا يالا 4
 ناكر لاف نيفلل لعب سب هانا اهلا رعب ماشه نع كلام نع ىيحي ينثدح
 نسا لاسوتا كلام ايهترطي يسبب الراك ويطا لقسم ال يي لارا سساذا ديزيال

 فلا تصح هيدي ىدحا ناهش نبال خدا سوده فيك نيف لا لع يس نعال
 كلاذ يفىلا تعيسام بحا ب اهش نبا لوقوكلاملاق ىيحب لاقامهرم | مل قون ىرخالو

1 7 0 : 
 ملكتي ملو ىنبف عجر مئاضوتف ىفرصنا فعاذا ناكحرمع نبدللا دبع نأ عفان نع كلام

 عسجري مثدنع مدلا ليل جرخ#ت فعري ناكح سابع نيدللا دبع نا هغلب هنأ كلام 5

 نبديعس اءرهنا ىبيللا طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع كلام * ىلص دق ام لع ىنبيف

 يسنان ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز مملس ما ةربج ىناف يل صيوهو فعر بيسملا

 ع ىلص دق ام ىلع ىنبف عجر مثاصوتف ءوضوب
 0 نايسرلا ا ايت 5

 نب ديعس ثيزر لاق هنأ يسال هلمرح نب نجرلا دبع نع كلام نع ىبحييبئثدح
 هفنأ نم جرخي يذلا مدلا نس هعباصا بستخت ىتح مدلا هنم جرخبف فعري بيسملا
 جرختب هللا دبع نب ملاس اءر هنأ ربجملا نب نججرلا دبع نع كلام « اضوتيالو يلدصي مث
 # اضوتي الو يلصي مئ هلتفي مث هعباصأ بصضتخت ىتح مدلا هفنأ نم

 # فاعوا حرج نم مدلا هبلغ نميف لمعلا #
 نبرمع لع لخد هنا ةربخأ ممرخم نبروسملا نا ةيبأ نع ةورع نب ماسم» نع كلام *#
 في ظحالو معنرمع لاقف يبصلا ةالصلر مع طقباف اههيف نعط يتلا رةليللا نيم باطلا
 ديعس نب ىيبحب نع كلام 5 امد بعثي هحرجورمع ىلصف ةالصلا كرت نم مالسالا

 ىيحب لاق هنع عطقني ملف ىلع نم مدلا هبلغ سمين نورت ام لاق بيسملا نب ديعس نأ
 كبلذو كلام لاق ىيحب.لاق ءاميا هسارب يموي نأ ىرا بيسملا نب ديعس لاق مثديعس نبأ
 5 كلاذ في للا كري عيسام كيرزنلا
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 * يدي اة دردعإلا 7
 رالي ا ناميلتن علا ديبع قمم ىلومرضتلا تا نع كلاتت نع ىيحب ئيئدحو
 | ملسيو ديلعدللا ىلص هللا لوسر لاسي نا ةرما بلاط يبا نب يلع نا دوسال نب دادقملا
 ١ ندر سدا يدع راض خول ا١ءلاق هيلع اذام ىذملا هنم جرت هلها سماند اذأ لجرلا نع

 هيلع هللا ىلص هللا ىل ١ اموسلا ةداستالا لافلا سا“ نأ يحتسا اناو ملسوديلعدللا ىلص هللا

 ةالييصلا عرضو اضوتيلو هجرف ءام اب 5 ل

 | يمردحت#هدج الينا لاق ناسا نيرمع نا هيبأ نع ملسا نب ديز نع كلام هب

 || كلام « ىذملا يعي ةالصللا ويصر اموت وك لسغيلف مكدحاكلاذ دجواذأف ةزيرخلا لدم
 ّْ نعرمع نب هللا دبع تلاس لاق هنأ شايع نب هللا دبع ىلوم بدنج نع ملسأ نب ديز نع

 « ةالصلل ك.وضو اضوتو كجرف لسغاف هتدجو اذا لاقف ىذملا

 ا ليسا ميدل ف باطل ريكا ب

 | هلاسي لجرو هعمس هنأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىبحت نع كلام نع ىبحب ينثدح
 ْ تفرصناام يذحنن لع لاسول ديعس هل لاقف ىيرصنافأ يلصأ انأو للبلا دجال ينا لاقن

 آ000 0٠ ناديا لانس لع هدأ دير ني تتليظلا نضاللام .« يتالض سنا ىتح
 ْ هدفت عدلا] املا كنك تحعتام يضنا لاقف ةدجا للبلا نع

 0 جرفلا سم نمءوضولا 1 5
 رببزلا نب ةيرع 0 هنأ مزح نبر مع نب دهن نركب يبانبدلل ادبع .عكلام نع ىببح يبث 9
 سم نمو ناورم لاقف وضولا هنم نوكيام انركاذتف مكحمعلا نب ناورم لع تاخد لوقب
 ناوفص تنب ةرسب يتئربخا للا نأ ازا لامانع طوس ,وضولاركذلا
 كلام ه« اضوتيلف ةركذ وجل امال كري لش طاع دل اللا ور دشن

 لاق هنا صاقو يبا نب دعس نب بعصم نع صاقو يبا نب دعس نب دهم نب ليعامسأ نع
 ىسسم كلعل دعس لاقف تككتحاف صاقو يبا نب دعس لع فعبصملا كسما تنك
 دبع نأ عفان نعكلام + تعجر مث ناضوتف تيقف اضوتف مق لاق معن تلقن كركذ
 ماسه نع كلام هي ءوضولاه بلع بجو دقف ةركذ مكدحأ سماذا لوفي ناكرمعنبدهللا

 نع كلام :» ,وشولا هيلع بجو دقف ركذ سم نم لوقي ناك هنا هيبأ نعةورع نبا
 <85 ممم سلس سلا امس سلا
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 ا مث ل .ةغيردع نبدللا دبع يبأ ديالا

 يركذ سما انايحا يكاالو ىلب لاف وصولا نع لسغلا كيزجيامأ تبايدل تلقف
 كي رريفع ول للا دبع عم تنك لاق هنأ هللا دبع نب ملاس نع عفان نوع 0100 5 ءاضوناف ا

 تتنكام ةالصلا ةذه نادل تلقف لاق ىلص مئاضوت سمشلا تعلط نا دعب هتيارفرفس

 اف هنأ هللا ددع نب ملاس وع نراسش نبأ

 # اليتم ندعو تابلت

 6 بارع لما جلبت قيما :
 لبق لوقي ناكهنارمع ىب هللا دبع ةيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع نى انبش نبا سدا ظ

 كلانم ب ,وضولا هيلع ةديب اهوا هتارما لبق نيف تسمالملانسوديب اهسجو هتارماآ لدزلا |
 نبا رع كلام هي ءويضولا ةتارما لجرلا لبق نم لوقب ناكدوعسم نب هللا دبع ناهغلب هنأ |
 خب ءوضولا هتارمأ لجرلا ملبق نم لوقي ناك هنا ناليش

 # هسا لسع كي لبعلا .

 هللا لوسر نأ نينموملا مأ تةشيأع نع ةيبأ نع ةيرع نب ماشه نع كلام نع ىبحب ينثدحو
 ايييصتابك اب مث يدب لسغن ادب مةبانجلا نم لستغا اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 تال هسار لع بصي مثهرعش لوصا اهب للخ# .املا ثب هعباصا لخدي مثةالصلل
 رييزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام + هلك هدلج لع املا ضيفي مث هديب نافرغ
 قرفلاوهءانا نم لستغي ناك ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نا نينموملا ما ةشيأع نع
 ادب عبابنجلا نم لستغا اذا ناكردع ىب هللا دبع نا عفان نع كلام م مبانجلا نم

 مينو بلبجو د فيبغ عون ةيأو تمسسم ف فج لم اهلسغف ىبيلا هدني لع غرفأف
 هيلع ضافاو لستغا مث هسار لسغ مث ىرسيلا دي لسغ مث ىبميلا هدب لدغ من دينيع كبس

 لابن فاما مقرا نلف لل كان نياسلا ما ةشياع نا دغلب هنا كلاس هل

 م ابيدنيي اهسار ثغصتلو .املا سم تانفح ثالسث اهسار لع نفحتل
 8 ىناسناتحلا ىقتلا اذا لسغلا بجو *

 ناسفع نب نامثعو باطخلا نيرمع نأ بيبسملا نب ديعس نع باش نبأ نع كلام
 ليلا ب بشايدا ناقل ناتاني والا نولوقباوناكملسوديلعدللا ىلص يبنلا جوز هشياعو

 تي ببجي+مسسللسللسس©شسلسسب9؟7+9 نس هيي سس سس يحج يي سس بس سي يي ييسسساست
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 ' لب كاف لسلا بج يامل يطل ا اا 0

 ناتحلا ناتحلازواج اذا اهعم رصيف عرصت 'ركيدلا عيسي حو د ”ا هلا رسال

 يرعشالاى سومابأ ن كلل اروع ارش سف * لسغلا بجودقف
 هللا لوس, بامعبصاىالتنخا يلا ءقشدقلا_للاقف 00 ىلص يبنلا يوزةشياعى ا

 ه:عالياس تنكاموهام تلاقفهب كلبقتسا نأ مظعال ينارما يف ةملسو هيلعدللا ىلص

 0 ١ 2 رواج اذا ينلاقف لونيلالو لسكي مث هلها بيصيل جرلالاقفدنعيبلسف كما

 0 ادبا كدعب ادحا اذ لال ييرعشالا ىسوموبأ لاقف ل سغلاب جودقف

 ىراصنال ديبل نيدوجم نأ نافع نب نامثع لوم بسعك نب هللا دبع نع ديعس نب ىبكتي ىع
 | لافقف ل..دغيدبزلاقف لزني الو لكي مثهلهأ بيصي لجرلا ع ثبان نبدي زلاس

 نأ لبق كلاذ نع عزن بعك نب ىيا ناديز هلل اقف لسغلا ىريال ناكبسعكى بأ نا دوج هل '

 لسغلا ب جودقف ناتحلا ناتحلا زواج اذا لوقب ناكرمع نيدللا دبع نأ عفان نع كلام م« تومي
 1 لاسدتغي نأ لابق معطيوا ماني نادرا اذ لحما ا 5
 لونسرل ريعركذ لاق هناآرمع نب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبع نع كلام نع ىيحي ىتثدح

 ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر دل لاقف ليلا نم متبانج هبيصت هنأ ملسو هيلع هللا ىلصودللا

 يبنلا جوز هعياع نع هيبأ نعةورع نب ماسكه نع كلاس 5 من مث كركحذ لسغأو اضوت

 0 ايذارأ عل من ةارملا مدا د دوا ارا 0

 ايي لرد داع ا اا يرجو او بج هال باتا

 5 تايب : لس غوركحذي ملو ,ىللصاذا ملسغوةالسصلا بد 31 تافاتل>

 هللا لوس نأ ةربخ راسي نب ءاطع نا ميكح ىبا نب ليعامسأ نع كلام نع ىيحت يبثدح

 تيهدف أوثكمأ ن نادديب مهيلاراشا مث ناولصلا نم ةالص ثيسربك ملسو ميلع هللا ىلص

 لاق منا ىلصلا نب دبيز نعةورع نب ماسه نع كلأسم ءاملارثاهدلج لعو عجر مث

 هللاو لاسقف لستغي ملو ىلسو ملتحا دقوهاذافرظنف فرجا ىلا ب باطلا نيريع عم ثجرخ
 يفارامل ا ليبغ ماو حناوي اعبيابمو تررعشأبر ثليتحا دقالا يناراام



- 

 ركع كلام + انكحمتم ىحضلا حافترا دعب ىلص مث ماقاوا نذاوري ملام يضنو مبوث

 مر ىلا ادغ باطخلا نيريع ناراسي نب ناميلس نع ميكحح ىبا نب ليعامسا
 لسعات ساتلاربا يلوالبف مالتحالاب تيلتبا دقل لاقف امالتحا ميو يساررن ىرولاف |

 نع كلام * سيشلا تعلط نا دعب ىلا مث مالتحال نم مبوث كبس اءرام لسغو

 ادغ مث ربصلا سانلاب ىلص باطخلا نيرمع ناراسي نب ناميلس نع ديعس نب ىبحب
 لستعاف قورعلا تنال كدؤلاانبضا الانا لاق امالتبلا برم ىدجوت ويركب
 ىببحب نع مييأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ب منالصل داعو مبوث نم مالتحالا لغو

 نباورمع مهيف بكر في لاطخلا نبريع عمرمتعا منا بطاح نب نجرلا دبع نبا
 دقورمع ملتحاف هايملا ضعب نم ابيرق قيرطلا ضعبب سرع بالطخلا نبرمع ناو يصاعلا
 !.رام لسفي لعجن ,املا اج ىتح بكرف ءام بكرلا عم دجي ملف بصي نا داك
 ظ كبوث حدف بايث انعمو تحبصا يصاعلا نبورمع مل لاقفرفسا ىتح مالتحالك لاذ نم
 لحدا ابايث دجت تنك نثل يصاعلا نباي كل ابججعاو باطخلا نبرمع لاقف لسغي
 لاسقرا ملام ريضناو تيإر ام لسغأ لب نس تناكحل |بتلضول كلاو اباي دجتي سانلا
 انيشركذيالو ناك ىتم يردي الو التحارنا مبوث كي دجو لجر كي كلام
 مونلا كلاذ دعب ىلص لاكرلاف 55 مون ثدحا نم لستغي لاق ماتش كيال

 ىريوأثش ىري الو ملتحا امبر لجرلا نأ لجا نم مونلا كلذ دعب ىلص ناك ام دعيلف

 داعا باطجلا نيرمع نأ كلاذو لسغلا ميلعف ,ام مبوث فيس دجو اذاف ملتحالو
 095 ملبق ناكام دعي ملو 5 مىنرخال لص ناكحام

 0 لجرلا ىريام لم مانملا فيس تاراذا ةارملا لسغ :

 دللا لوسرل تلاق ميلس ما نارييزلا نب ةررع رع باهش نبا نع كلام نع ىبتحتب ينئثدح
 دلا لوسر لاقف لستغتا لاجرلا ىريام لئم مانأا فيس ىرت ةارملا ملسو هيلع اللا يلص
 لاقف ةأرما كلاذ ىرت لادو كل ىنا هشئاع ابل تلاقتف لاستغتلف معن ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ةورع نب ماسثه نع كلاس م ةبشلا نوكحي نيآ نمو كنيمي تبرتاللا لوسر اسيل
 تلاق اهنا ملسو هيلعاللا ىلص يبنلا جوز .ةملس ما نع ةملس يبا تنب بنبز نعهيبا

 تلاقنملسو هيلعدللا ىللصدللا لوسر ىلا يراصنالعلط يبا ةارما ميلس ما تءاج



 تك

0 000 
 2 ءانضلا يار 000

 لاسدتغي نأ 0 00 تانرمدلام م يحن ياحي
 قرعي ناكرمع نب هللا دبع نأ عفان نعك لاسم  ابنجوا اضئاح نكت ملام ةارملا لضفب
 ا( ناكر مع نيالا دبغ 1 ع طلاع او يلي فدع يدر وتاج
 لسا لا ال ضيح نو ةرمجلا هئيطعي وديلجر هيراوج
 000 7 |[ ليت راح لد زلا تيسر ناب نيابال لامن لفعتي نأ لبق اعيج اط
 نأ اماف ىرخال موي فيس ةرعلا ةارإأ لجرلا بيصي نا ؛ هكسيفريبارعلاءاسنلا اماف
 آكل زل ايدلذ سيري ىرحال بيسي م دير ملا لجرلا بيس
 أ رح سيل ديف معبصا لاخدأف ىبهسف مب لاستقي أم مل عضو بج لججر نع كلام

 هَ املاديلع سحني كلاذ ىراالف الف ىذا معبصأ باصا نكي مل نأ كلام لاق ةدرب نم ءاليا

 الأ 5 ِ

 اهنا نينموملا مأ شياع نع هيبأ نع مساقلا نب نجرلادبع نع كلام نع ىيحي ينئثدحو

 ْ .اديبلاب انكاذا ىتح ةرافسأ ضعب كثي ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر عمانجرخ تلاق

 || ماقاو هسامتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقاف يدقع عطقنا شيجلا تاذبوا
 اولاقف قيدصلاركحب يبا ىلا سانلاىتافءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو معم سانلا

 لع اوسيلو سانلاب و ملسو ميلع هللا ىلصوللا لوسرب ثماقا ةشياع ثعنصام ىرت الا

 ١ يذخث ىلع مسار عضاو ملسو ميلعدللا ىلصاللا لوسروزكبوبا ءاجعف ءام مهعم سيلوءام
 || هشياع تلاقءام مهعم سيلوءام ىلع اوسيلو سانلاو هللا لوسر تسبح لاقف مان دق
 ئ | يباع يني نا لعجو لوقب نادللا ءاش ام لاقوركحبوبا يبتاعف
 ْ ايلا لوي ماضي نعت ىلع ا اال رحيل رئت ل ,ناكماالا زعل
 أ ريضح نيديسا لا يايا ىلاعتو كرابت هللا لزناف ءامريغ : ىلع سبصا ىتتح ملسو هيلع

 ْش ا وا ينلاريعبلااندعبف تن تلاقركب يبالا.ايمكتكرب لواب يهام ١
 ظ ٠ ميقكي | ديفكي مااسل مميتبإ 00 ال ا ا يت جر شلل 2



 ٍ لايق ءوضو ىلع مهو مباحصا موبإ مميتي لجر نع كلام لئسو مديتي مناف دج ملف

 سيت لاجير فيس كلام لاف ينحت لات انا كلاي ملوخ ميسارلب كابل

 من الو ةئمرببطاب ءاملا دجو يذلا سيلودللا عاطا دقف مميتلا نم هب هللا ةرمأ 5 00

 نييلةوندرلا نم هيذللا ربل اهب: للامن هبافلا هزما انين[ ليط لكن هيج ارا ايكثا
 دينيا لاق نيف كاقةالصلا داق نات ءاملا دج مل نم مهيتلاو 3 ادجو

 ةيكلاذ امناوءام دج ملام ادعت ناءزرقلا نماديرخارقيو مديني هنأ كبنجلا نجا

 . نييلابدي لنسب نادر وجب يخلا ىلع ١

 أاناك اذا عح 0 درع نب هللا ديبعووط» نأ نأ عفان جرطج كلام نع ىبك# ىلدع

 كلام © ىلص نا 1 9 90 0 أابيط اديعص 3 دبع لزن درب

 3 نيقفرملا لا امهم هيو ميديل دب رضودجولل مهيرض نرخ لاقفوب

 0 اا 3

 يو بيلا ةطسصب لاس الجر نأ ملمرح نب نج نا دبع نع كلام نع بسب قد

 سس سس م بس 7 يس | سس سس! )يس ييئى|)ثث سس ب ب آ/؟آ ت6 آي | | آ|/|!/ طي | ||| سي ييييييإييي||إ|إي|إيإ|إ| | ب بيبيبيبيا--ا-إإبإبسببب

 لاق لبقتسي امل لسغلا هيلعف هاما كردا اذا ديعس لافقف ءاملا كردي مئ مميتي 860
 ىتح شسطعيالوهو ءوضولار دق ىلع الا ءاملا ىلعردقي الورفس كيسوظو ملتحا نيف كلام

 امك ابيط اديعص مميتي مث يذال/كلاذ نم هباصا امو هجرف ملا كلاذب لسفي لاق املا يناي
 لهةخبس لارتالا بارتدجب ملف منيتيو ا دارا بنج ل جر نع كلام لتس ىبحب لاقودللاةرما

 سسسل سس سس 2 سل 222 2 2 لل 77797 تتبول يسبب تمس 552252252525255

ٍِ 



 ب!

 دعت مل هيا للا ىلدللا لور لاقت ضيا يبو ينرمأ نم يل لام لاق |

 جوز ةشئاع نأ نجرلا دبع يبا نب هعيبر نع كلام 0 اهالعأب كناش مثاجرزا اهيلع

 ملسو هيلع هللا  ىلصدهللا لوسر عم زعيبطصم نذاكح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 كلل هلو هيلع دللا ىلص هللا لوبي ابل لاسقف ةديدش ةبثو تبثو اههناو دحاو بوث
 كلام هم كعجبضمىللا يدوع مث كرازا كسفن لع يدش لاق معن تلاق ةضيعلا ينعي تسفن

 ةغلب هنا كلام « ءاش نا اهرشأبي مث اهلفسا ىلع اهرازا دشتل تلاقف ضياح ىهو هئارما

 ,تاراذا اهجوز !بييبصي لاه ضيانعلا نعالتسراسي نب ناميلسو هللا دبع نب ملأس نا
 *« لاستغت ىتح الالاقف لستغت نا لبقر بطلا

 ١ ضيسيانعلا ربط 1
 نسينموملا مأ رتسثئاع ةالوص دمأ نع ةمقلع يبا نب مةمقلع نع كلام نع ىببعب يبئدح

 مد نم ةرغصلا هيف بفسركحلا انيفاعج ردلادب رافت علل نس ءاديدلا ناك فرقاه أبنا

 كلاذب ديرت ءاضيبلا دهصقلا نيرتىتح نلجعت ال نبل لوقتف ةالصلا نع اهنلاسي هضيعلا

 | نب ديز هبا نع هتمع نعركحب يبا نب هللا دبع نع كلام « ةضيبعلا نمربطلا

 اللا |١ ع كلام لتس ىحي لاق اذاه' عصي ءاسنلا ناك انس لوقتو نييلع كلاذ بيعت

 هع .

3 

 ين تلاق ملسو هيلعدللا ىلص يبنلا جوز رشئاع نأ هغلب هنأ كلام نع ىيحب ينثدحو

 نب ماسنه نع كلاس هن اندضرمالتكلاذو كلام لاق ةالصلا نع فكحتت لاق مدلا ىرت

 نبأ لججرا تنكح ى لق اهنا ملسوديلع للا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نه ديبأ نعم

 ةأرمأ ايا عناق ابنا قيدصلاركب يبأ فس 055 نعريبزلا ىبرذدلا فثش ظنيطظانف

 ةضيحلا نم مدلا اهبوث باصا اذا انادحا تيارا تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس



 5 0 نا 0

 هللا ىلص يبنلا جوز هشئاع نع هيبأ نع ةيرع نب ب ماشه نع ى للاحو نع ىبجت فقد

 ةالصلا دافاربطا الينئادللا لوسر اي شيبح يبا تنب ةبطاف تلاق ىلاق اهنا ملسو هيلع
 يسال طا عسل جلا ه قرع كلاذ امنا ملسو هيلعإدللا ىلص هللا كر اللا
 عفان نع كلام + .يلصو كنع مدلا يلسفاف اهردق بهذاذاف ةالصلا يكرن كناف ةضيعلا
 .كبناكح ةرما نا علو هيلع هللا (نواص نيبنلا جوز ةساش مل ا

 هللا عليي نا نيللي داعم نش دعا سل اندلا قارإل
 نم نب ضيحت تناكح يتلا مايالو يلايللا دع ىلارطتل لاقف ىلسو هيلع دللا ىلص
 يادار ضع علا 0 ْ رقربعلا

 دي يمس 2 0 ايي شبلا سرا 0 ا

 يعط سلا ظواربحسلا نبال قالا ١ داو زو ميكح نب عاقعقلا ن /

 نترفتتسا مدلا اهبلغ نأف ةالص لكل اضوتتورهبط ىلارهط نم لستغت لاقف مضاحتسملا

 ا يا ا للا ماا من اه جنا
 نا تلص اذا ةضامحتسملا نا اندنعرمال كلام لاق ةالص لكأ كلاذ دعب اضوتتل مث ادح

 2 نإ نا ملا 0 ا اسفنلا كلذك كيسا ظ

 ل د هيلع هللا ىلص هللا لوس ينأ تلاق ابنأ ملسو هيلع

 دسييع نع باسبش نبا نع كلاسم هي هيإ عناق ءامب مل ديلع هللا ىلص هللا لوسي ظ



 تازثل

 | ريغصابل نيأب تتااهنأ نصحم تنب سيق مأ نع دوعسم نب مقيتع نب هللا دبع نب هللا
 آ00  ةن لاب وج دق هدلجاف ملبو هيلعدللا ىلضدللا لوسر ىلا مامللا لكاب مل

 : ص هلسغي ملو مضنف ءامب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراعدف .

 | ربو 0 مال أ

 : 2 لع وللا 0 1 يل يو كح ين |

 .: 0 0 ا بازل 0 عئدحو قم ا 0 ١

 00 ا ب يلا لدق نس لاس واحم يس لاقاسياق لوبيرش نيدللا ع |

 : 3 ندا نم جرفلا لسغ :

 ا ' ا تنل لرسم روي 00يوم السمو ني :

 5, د سسلازلا# " ىلدحو 3م 00 م 0 5 ٍ

 | قانا نا الرل لاق ملسو ياللا ىلص للا لو يا ديره يبا نس حرالا ءدانزلا يبا |
 : ن2 نع باش نبأ ن ,ىع كل كلاب نع مع ىبك“ ىنن دحو © كلو ل 0 ١

 ,وبضو لك عم كاوسلاب مهرمال 10 ةريره يبا نع ف وع نب نجرلا دبع |
 ا كا ما نضوج اجب يلم

 ديز نب هللا دبع يراف ةالضلل نمانلا عيشجتل امه نزبصي نيتبشح ذحت# نأ دارا دق ملسو ظ

 ايموحلل نيناه نا لاقف مونلا فيس نيتيشخ جرزخلا نب ثرامعلا يبب نم مث يراصنال |
 ةيلع هللا ىلسدللا لوسر ىناف ةالصلل ىونذوتال ليقف لسوديلعدللا ىلصهللا لوسي دبري
 يثدحو * نأذ ذالاب ملس .و هيلع هللا ىل.دللا لوسررماف كلذ هلركذف طقيتسا نيح ملسو

 ع يفبأ نم يديللا ديزج نب ءاطع نبع. براهبعت نب نع كلأم نع نيج
 نايردخ
 ا



 ا لا تس اال للا هديت هللا للي رإلا لبس
 ندا سعال نع قلجيرلا خب نبركب يبا ىلوم يمس نع كلآم 06

 | لوال ف صلاوما دنلا فام ساننا ملعيزول لاق ملس هيلعدللا ىلا هللا لوس نا ةربره يب
 أولو ميلا وقبتس الريجهتل دا هب ان نوف لوا ليدل دنا يرعب 0

 || دبع نب الغلا نع كلام نع ىب 0 اا حل رصلا, همتعلا 4 ام ىوي |

 | يضآ اساس فاضل مسوس ىلا
 ظ نوعست منو , اهونان الف ةالصلاب بوئاذا ملسو ميلع هللا ىلاص هللا لوسر لاق لوتي مدع هللا

 ١) ةالص د كدحا ناف اومت ذاف مكنافاسو اولصن متكردأ اف هنديكحملا مكيلعو أهونأو

 زا كينغ في ننكاذاف ءيدابلاو منغلا بحت كارا ينا مل لاق يردحلا ديعس ابا
 1 0و نمل ع ةوجطسلا 50000

 ٍ رسايل اطيشلاربدا ةالصلل يدونانأ اد مااا ميلع هللأ

 : ناس كيد رالمرلا لسى ابوك ا لن منو

 0 8 ا ا لق ءانسلا 070 نام
 نوكحب 10 .ءادنلا ع للام ونوال هلاقاللا ايس دي بفصل 00

 ءادنلاةزيع رع كلام ادبو نسيسلا لوزت نا يال وكسب ليلا تزول لس

 انيبلا كن ا لا 7 1

 ) 3 مي عد كاشي رسال ا الشامات نيح نانا مابقاس دلي ملا لم

 اركي نوعيطتسي الو فيغحلاو ليقنلا مهينم نأف س ا لا ىر كل

| 
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 || اوميقي نا أوداراف مب وتكملا اوعمجب نأ اودارأر وضح موق نع كلام لثسو دحأو لج رك

 عمتيت ىتلا ناعامجلا دجاسم يف ءادنلا بجب امنأو مهرنع ءزججم كلذ كلامل اق اوناوي ألو
 ملس نم لوا نمو ةالصلل هايآ هئاعدو مامال لع نذرملا ميلست نع كلام لثسو ةالصلا اهبف

 لجر نع كلام لتسو ىيبحب لاق لوالمزلا شبس ناك ميلستلا نأ يغلب م لاقف ميلع

 يلب ال لاقن ةريغ رتماقاب اولصي نأ ايداراف لع م موغل ىنذأ نذوف نع كلان لذه هدحم

 ١ 0١) داسي سملا لوت مل كلام لاه اويغلا + ادع وربع ماا يتاطا كلذ

 ينثدحو « اهتقو لحي نا دعب ال ابل ىدانياهرن مل اناف تاولصلا نماهريغ امان نجفلا
 صلاةالصل هنؤويمنعهللا يضر باطخلا نيرمعءاج نذوملا نأ مغلب منا كلام نع ىببحي

 قثدحقو اءآدن ثياهلعجي نارمع ةرماف مونلا نمريخةالصلا لاقف ايفان ةدج وف

 عمسرمع نياللا دبع نأ عفان نع كلام نع ىببي يثدحو « ةالصلاب :آدنلا ال/سانلا
 جب دجسأ ىلا يشملا عرساف عيقبلابوهو ةمانالا
 3 يصر ركع لع ؟زسيافملا فيحراذنمبلا 3

 درب ن اذ ةليل ةي_ةالصلاب نذأرمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام نع ىبك ىندحو

 نذوملارمايي ناك ملسو ميلع هللا ىلصدللا لوبير نا لاق مث لاحرلا يف اولصاللاقف برو
 نع ىيسك يبئدحو #« لاحرلا كي اولصالل وقير طم تاذةدراب هليل تناكانذا

 لجرلا نذوي نأ ساب ال لوقي كلام ثعيس ىيبحب لاق نذون الو مقأف تش نأو تلعف خيقلو

 منأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيسي نع كلام نع ىبحي ينثدحو + بكحاروهو

 « لابجلا لاما هكحئالملا نم هءارو ىلص ماقاوأ ةالصلا ماقاو
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 هادنفلا مو ابسسلا ىذا

 لاق ملسو يس هللا ني هللا لومي يرمي للا نبع مراسيم نال هناا حارا

 نبأ نع كلام < + موتكم مأ نبأ يداني ىتح اوبرشاو اولكحف ليلب ي مداني الالب نا

 يداني الالب نأ لاق ملسو اا لع لا دبع ب ملاس نع باش

 الجر موتكحم مآ نبأ ناكو مئكحم ما نبا يداني ىتح اوبرشاو اولكحف ليلب

 نب ن1 .ىيبصا متل لاقل ككل ىمعأ

 ةالسصلا حاتتقا

 ىلاص هللا لوسر نارسع نب هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس نع بابهش نبا نع كلام
 نم مسأر عقر اذاو ميبيكنم وذح هيدي عفر ةالصلا ينتفا اذا ناك ملسو ميلع هللا

 ال ناكو دبعلا كلو انبر هدج نإ.هللا عيس لاقو اضيا كلذك ايبعز عوكرلا

 نقف نبيسحا نب لغ نغ تاسبه نسانع كلام يدوخ ف نزلا

 ةبربكبي ملس ميلع هللا ىلصاللا لوسر ناكلاق منا بلاط يبا نب ىلع

 ىبحي نعدللام « لاجوزع هللا يقل ىتح متالص كلت لزت ملف عفو ضفخ اهلكةالصلا
 يف ميدي عفري ناك ملسو ميلغ هللا ىلص هللا لوسر نآر اسي نب ناييلس نع ديعس نبا

 ةريردابا نأ فوعنب نجرلا دبع نب لس يبا نع باهش نبا نع كلام + ةالصلا
 شال ينادللاو لاق ىرضنا اذاف عفو ضفخ الكر بكحبف مبل يلصي ناك
 ىلا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام م ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس ةالصب

 عفان نع كلام *« عفرو ضفخ اهلك ةالصلا ثبربكي ناكرمع نب داللا دبع نا

 نم عفر اذاو ميبكنم وذح ميدي عفر ةالصلا ٍررتنا اذا ناكرمبع نب هللا دبع نأ

 هلاوبعنيرباج لع ناشي اع ع اقم ب كلذ نود امهعفر عوكرلا

 انصفخ الكربككن ىااانرمأي ناكن لاف ةالصلا ةبريبكتلا مهلعي ن اك دنا

 ةرييكحتر بكف هعكرلا لجرلا كردا اذا لوقي ناك منأ نابش نبا"نع كلام هه انغفرو
 ةريبكحتلا كلتب ىون اذا كلذو كلام لاق ىبح لاق ةريبكتلا كلت منع نازجا ةدحاو

 ةريبكحت يسنف مامالاع م لخد لجر نع كلام لس ىبح لاق « ةالمملا حانتقا

 | حاتتفال ةريبكحتر بك نكي مل مناركذ مث تعكر ىلض ىنح عوكرلا ةريبكحتو تتفالا
 1 وب وتس عجم لمع ودم و طعس جلا تلا اا | طخ + داو ا وج 0 9 0و 0 اا جيجا وب عسا هع سمح اس سجس سمو
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 000000 را بأ الع سدني لاقف دينانلا مكرلا ةيسربكو موولا دنع الوإ
 00 ومايا ويك عب امال

 117 0 ءاسالش كلام رس و 0 هنا حاتتفال
 اا ,رأو ةالصلا مفلخ اكل ل و

 + نوديعي مهنأف ارربك دق مفلخ نم

 دباس تلا م ١ بم نبدا دم همس بة دل دي ب

 100 وو الا

 ءلاعلاف مأق م ؟لصفم اراصق نم ةروسةروسو نأ رقلا م ان نييلوالل نيتعكرلا فيس ارقف

 تيوتا اق محسن دايت سن نا داكحنأ يل نأ ننسي هيحا

 000 يسب لما ا منان دل ل

 ثالثلاو نيتروسلاب انايحا ارقي ناكحو ناءرقلا نم ةروسو ناءرقلا ماب دهعكر لك ِةْي
 ىكلاذكح بردا نم نيتكرلا يس رقيو تدب 0

 فاما لي ميدل كس لا و عم تلم لق نأ أ نام
 #« نوسئيزلاو نسيتلاب اهيف

 0 1 ارارسفلا قبس لبسعلا 3

 بلاط يبا نب يلع نعديبا نع نيثج نبا هللا دبع نب ميهاربا نع عفان نع كلام
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 ناءرقلا ةءارق نعو بحذلا متن نعويسقلا سبل نع ىبنملسو هيلعدللا ىل.ىدللا وسر
 ىميتلا ثراعلا ىبا ميهاربا نب دهم نع ديعس نب ىبه نع كلام م عوكرلا فيس
 سانلا لع جرخ ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ يضايبلا نعرامتلا مزاح يبا نع

 امير ظنيلف مبر يجاني يلصملا نا لاقف ةءارقلاب مهتاوصا تلع دقو نولصي مهو

 نب سنا نعل يوطلاديج نع كلام * نآءقلاب ضعبلع مكسعبربج الو هب ميجاني

 نهرلادللا مسبب ارقيال ناك مهلكحف نامضوريعوركب يبا هلو تمن لاق منا كلام
 انكلاق هنا هيبا نع كلام نب ليهس يبا همع نع كلام هب ةالصلااوسنتنا اذإ ميحرلا
 نب هللا دبع نا عفان نع كلام ظالبلاب مهج يباراد دنع باطحلا نئرمع ةءارق عيسن

 ماسالا مل ساذاهناةءارقلاب مامالا هيف :ربجاميف مآمالا عم ةالصلا نم عيش ةتأف اذا ناكرمع

 هنأ نابور نب ديزي نع كلام «ربجو يضقي اميف مسفنل ارقفرمع نب هللا دبع ماق
 يلتفت نع وايل ماد ييزيعيت علب قياس كال بناج ىلا يلصا تنك لاق
 4 ِبصلا كي ةءارقلا 5

 ةروسب اسهيف ارقف ريبصلا ىلص قيدصلار كب ابأ نأ هببأ نع ةيرع نب مانشه نع كلاس
 نب هللا دبع عمس هنا يبا نع ةنرع نب ماشه نع كلام # ابييتلك نيتعكرلاة يس ةرقبلا

 ةروسبو فسوي ةروسب اههيف ارقف يبصلا باطحلا نبرمع هوو انيلص لوقي هعيبر نيرماع
 كلام « لجا لاقرجفلا علطي نيح موقي ناكدقل اذا هللاو تلقف ةئيطب ةءارق علا

 ةصفارفلا نأ ده نب مساقلا نع نجرلا دبع يبأ نب ةعيبرو ديعس نب ىبكي نع
 ةالصيف اهايا نافع نب نامدع ةءارق نمال ف سوي روس نذخا ام لاق يفنعلاريدغ نبا
 كي ارقي ناكرمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام »+ اهددري ناكام ةرثك نم يبصلا

 هم .ةروسو ناءرقلا ماب ةعكر لك كيس لصفملا نم لوالروسلار شعلابرفسلا كيس "0

 3 ناءرقلا م كين هامش هع 7

 ةربخأ زيرك نيزماع ىلوم ديعس أبا نأ بوقعي نب نجحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام
 هتالص نم غرف املف يلصيوتو بعك نب يبا ىدان ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر نأ

 باب نم جرخخ# نأ ديرب وهو هدي لع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوف هقحل
 ةاروتلا في لزنا ام قوس ملعت ىتح دجسملا نم جرتمت ال ناوجرال ينا لاقف دجسملا



 كاك

 ءاج 0 ا

 ا لاقف 0 ل تينا ىتح ألا بدلا 0 0
 كلان كثيطظعأ 0 ٍئ !او_زانملا 0 هيلع هللا

 ظ 7 الا ليل لب ملا يارا اا
 ا رتل يربس كامب مال تاج ةارغلا

 0 1 دل وب ينحر دس نباللا سلا
 هالص ىلص نم لوقي ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقب قي ةريره أبا تعمس لوقي

 |0000 اي تلت لاق ملمتزيخ جادح يم جادخ يب ناءرقلا ملب اهيقارقي
 111 ا ا

 ةالصلا تمسق ىلعتو كرات هللا لاق لوقي ملسو ا
 هللا وسر لاق لاس ام يدبعلو ي ءدبعل اهفصنو يل اهفصنف نيفصنب يدبع نيبو ينيب

 يدبع يندج هللا لوقي نيملاعلا ير هلل دمعلا دبعلا لوقي اورقأ ملسو هيلع قلل ل
 م 0 ا ينل" 00 علا ىو

 0 ١ 0 1 اف ل

 0 مرا سل

 الاب زقابارعاب سلة لان الفل لاتج مل نرسم

 | ردن هاه اد فاح دحا ارقي له لئس ذأ ل م ل



 تا 2

 دبع ناو مع ناس مامالأ ةءارق هبسحت مامال ف لخ د-!ىلص نأ

 ندير انسريإللتب اكينلاو ويس هيج لان 0

 مل 00 ير ربي
 هللا لور ايي انا معن لجر لاقف افنأ اش

 ران ىيتاذو 7 رتل راا امل 0 ةيلع هللا ىلا لومي لاق لاف

 + ملسو بعدل لب كا لاب ملسو
 ايس تا املا 1

 امين نجرلا دبع نب ةلس يبأ نعو بيسملا نبأ ديعس نع باهش نبا نع كلام
 ا 0 اذا ا هيلع هللا 1 هللا ل لوس ىا ةيرح يبا نع : 6

 يسرا: « ةبنذ نم مدام هل ر فغ 0 د ا هين

 قفاو ا ميلا تف هدج يمهل عس مل لالا لق ملم

 # ا ل غلا 5
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 ضبقو ىنميلاهدخت لع ىنيميلا هفك عضو :الفلا د لح اذا

 ىرسيلا هذخف لع ىرسيلا هفك عضوو ماها يذ للا نعبصابراشاو ابلك هعباصا
 لل وربع ني هللا دنع عيس ةنازانيد ند هللا دبع نع كلاما «. لعفي ناك ذك لاو

 كلذ باع ىرصنا الف هيلجر ىنثو عبرت عبرا ثي لجرلا سلج امن لجر هبنج لل
 كلام + ىكحتشا قافرمع نب هللا دبع لاقف كلذ لعفت كناف لجرلا لاقف هيلع

 نيتدجسلا يف عجريرمع نب هللا دبع ىر منا ميلح نب ةريفملا نصراسي نب دقدص نع
 ةالصلا تنس تسيل اهنا هل لاقف هل كلذ ركذ ىرصنا الف ةيمدقرودص لع. ةالصلا كيس

 سلج اذاةالصلا يف عبرتيرمعرب ةللا_-ىربراكدلا هربخاهنارمعنب هللا دبعنبأ هللا

 ةالصلا منس اينا لاقو هللا دبع نابنن نسلا ثيدح ذئموي انأو متلعفف لاق

 لاقف كلذ لعفت كناف مل تلقف لاق ىرسيلا كلجر ينئتو ىنميلا كلجر بصنتنأ

 سولجلا مهارا دي نب مساقلا نأ ديعس نب ىبجي نع كلام « ياليت الياجر نا

 ملو رسيالا مكحرو لع سلجو سيلا هلجر ىنثو ىنميلا هلجر بصنف دهشتلا كيس
 كلذ لعفي ناكدأبا نأ ينثدحورمع نب هللا دبع نب هللا دبعاذه ينارأ لاق مث همدق لع سلبج

 عبس هنأ يراقلا دبع نب نجرلا دبع نعرييزاا نبأ ةيرع نع باهش ىنبا نع كلام
 تايكازلا دل نايحنلا اولوق لوقي دهشتلا سانلا ملعيربنملا لوجو باطما نيريع
 دابع لغو انيلع مالسلا هللا دغجرو يبنلا اهيا كيلع مالسلا هلل تاولضلا تابيطلا هلل
 عفان نع كلام ه« هلوسرو ةدبع ادمحم نإ ديشاو هللا الهلال نأ دهشا نيحلاصلا هللا
 هلل تاواملا هلل تايعتلا هللا مسب لوقيف دشتي ناكرمع نب هللا دبع نأ
 هللا دابع لعو اننيلع مالسلا مناكيبو هللا جرو يبللا لع مالسلا هلل تايكازلا
 نيتعكرلا فيس اذه لوقي هللا لوسر دمحم نأ دبشدهللا اللا ال نا تدهش نيبلاصلا
 كلزح دبمشت ةثالص رخاءةيس سلج اذاف هل ادب أمب ةدبشت ىبصق اذا وعديو نييلوالا

 مالسلا لاف ملسي نأ دارأو ةدبشت ىضق اذان هل ادب أمب وعدي 5 ديشنلا مدقي هنا الكاضنا

 مش مليدي نع مكيلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع لعو انيلع مالسلا هللا داجرو يبنلا لع

 لاق عنصي ملسو هيلع



 4 مس

 اذا لوقت تناك اهنا ملسو دل ىلص يبا جز حلم سوي نم مال
 هدحو هللا الفلا الا ةيظاذلا ترايكمارلا نرد ناين

 0 يدل لف لس كدءاسرل 1 ١

 ير ايكازلا ت 6 7 0
 هناكربو هللا دهجرو يببلا اهيا كييلع مالسلا هلوسرو هللا دبع ادم نادهشاو هللا الا دلاال

 بك وروما وحلو السلا ارا ظ

 ءانشرمالا» كلام 3 ةعم

 يم لام دي تال ملف نيل ل

 وج اننالا رظتني ذو ادجاس راك
 ا لسا فاتجتالف هب من مامالا لعج امنا لاق ملسو هيلع
 ا امالا لبق هضفخبو

 # ايهاس نيتعكر نم ملس نم لعفي أم
 تيس ما ةالصلا ترصق# نيديلاوذ هل لاقف نييتنثا نم ىنرصنا ملسو هيلع هللا سلا لوسر نا ةربره يبا نع نيريس نب دهم نع يااينتخسلا رتميمت يبأ نب بوب 3
 ماقن معن سلدلا لاتف نيديلاون قدس ملسو يلع هللا ىلصدللا لور لاقف هللا لورا
 دان سم كلاس * م 0 لول وا ةدوجيس لدم دهيسفربك مث عفر مث لوطاو وا هدرجس | للفم ديس ريك مث ملس مث نييرتخا نسيت»كر ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 ظ
 ظ

 ظ

 ظ

 ظ
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 لوقي ةريره ابا تعمس لاق منا دجا يبا نبا ىلوم نايفس يبا: نع نيصحلا نبا
 || نيديلاوذ ماقف نيتعير فيس ملسفرصعلا ةالص ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىلص
 ةيلعدللا ىللص هللا لور لاقف تيبسن ما هللا لوس اي ةالسصلا نرصقا لاقف
 ىلص هللا لوسر لبقأف هللا لوسراي كلذ ضعب ناك دق لاقف نكب مل كلذ لك ملسو

 هللا ىلإ ص هللا لوس ماقف معن اولاقف نيديلاوذ قدصا لاقف سانلا لع ملسو هيلع هللا
 كلام *« سلاجوهو ميلستلا دعب نيندجس دجس مث ةالصلا نم يقبام مئاف ملسو ةياع

 هللا لوسر نأ يغلب لاق .ةيئح يبا نبأ ناميلس نبركحب يبأ نع باهش نبأ نع
 نم ملسفرسعلاو رهظلاراهنلا يئالص ىدحا نم نيتعكر عكر ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر اي ةالصلا تررصقا بالك نب ةرهز ينب نم لجر نيلامشلاوذ هل لاقف نيتنلا

 لاقف تيسنامو ةالصلا تررصقام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ثيسن ما
 لع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقاف هللا لوسر اي كلذ ضعب ناكدق نيلامشلا وذ هل
 سينقب ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس متاف معناولاقف نيديلاوذ قدصا لاقف سانلا

 | || دبع نب هللس يبا نعو بيسملا نيديعس نع باش نبا نع كلام هم ملس مثةالصلا
 000١| رجس ناقةالسملا نم اناصقن ناكوهس لك كلام لاق يبي لاق كلذ لثم ناميلا
 ظ « مالسلا دعب ةدوجس ناف ةالصلا غب ةدايز ناكوبس لكو مالسلا
 0 متالصفي كشاذاركذام يلسملا مانا 5
 اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناراسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع كلام
 نيتدجس دجسبلو عكر لصيلف اعبرا ما انالئا يلص مكردي ملف منالص ين مكدحا كش
 || نيتدجسلا نيتاهب اهعفش تسمح ىلص يتلا هةعكرلا تناك اف ميلستلا لبق سلاجودو

 | نعديز نب دجت نيرمع نع كلام ناطيشلل ميغرت ناتدجسلاف رعبا ثناك نأو
 يذلا وتيلف منالص كي مكدحا كشاذا لوفي ناكرمع نب هللا دبع كل هللا يق 1 ملاس

 ا نع كلام * سلاج وهووهسلا يتدجسس دجيسيل ىف ملصيلف هئالص نم يسن منأ نظي

 00000 ندللا دبع نسل س لاق ملاراسي نباتا طع رم ىنيسلار يع نب تقع
 ْ اعبرا ما اثالئا ىلص مك يرديالف متالص كيس كي يذلا نعرابحال ب عكو يصاعلا

 ظ عفان نع كلام ه« سلاجوهو نيتدججس رجسيل مث ىربخا تعكر لصيل لاق ايهالكف



00 

 يذلا مكدحا حوتبل لاق ةالصلا كي نايسنلا نع لئس اذا ناكرمع نب هللا دبع نأ

 » ملصيلف متالص نم ىسن هنأ نظي

 0 نسيتعكرلا ةيوا مامنالا دعب ماق نم 3

 الل ىلص لاق منا منيب نب هللا دبع نع جرعالا نع بابش نبا نع كلام

 ىنضق ايلف هعم سانلا ماقف سلجب ملف ماق مث نيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلام ه« ملس مث ميلستلا لبق سلاج وهو نين دجيس نيس مئربك هميلست انرظنو منالص

 انلىلص لاق هنا منيب نب هللا دبع نع زمره نب نجرلا دبع نع ديعس نب ىيته نع
 اسيإف امهيف سلجم ملو نيتنثا كيس ماقنر بطلا ةالسص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةدئالسم كيس ىهس نميف كلام لاق ك كلذ دعب ملس مث نيتدجس دس هتالص ىصق

 مسنأ ن 63 دمنا ركذ هعركر نم هسار عفر الذ عكر مث ارقف عبرالهمامنا دعب ماقف

 مثىرخال دجسي نارا مل نيتدجسلا ىطشلاو ار ياا سلجبف عجري هنا
 « ميلستلا دعب سلاج وهو نيتدجس ىيسيلف هنالص ىبسفق اذا
 # اببنع كلغشي ام ىلإ ةالصلا في-رظنلا :
 ىدهأ لاق ملسو ةيلعدللا ىلصيببنلا جوز هشياعو ادمأ نعةمقلع يأن ميةيقلع نعكلام

 ديف ملع ال عيماش ةصيهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل .ةفيذح نب مهجوبا

 ىلا ةصييخلا هذه يدر لاق ىنرصنا ايلف ةالصلا ملسو ميلع هللا ىاص هللا لوسر اسهيف
 ا الزلال الانا

 اهاطع | مث ملع اهبل تصيمخ نبل ملسو هيلع هللا اص هللا :لوسز نا عيبا: نع ةورع نأ
 يأ لاقف ملو هللا لوسر اي لاق فهل ةين ةيناجبلا مهج يبا نم ذخاو هفيذح نب مهجابا

 رحل ابا نازركب يبا نب هللا دبع نع كلام ه« ةالصلا كي ابمإع ىلا تيررطن

 مبجعاف اجرخم سميتلي ددرتي قفطف ىسبدراطف هطئاح كي ىاصب ناك يراصنالا

 لاقف ىلص مك يردي الوه اذاف هئالص ىلا عجر مث هعاس ةرصب معبتي لعجن كلذ

 ملركذن ملسو ل نك رولا

 ا ثيح معضفىلاعت هلل ةقدصوهدللا قيصر أي لاقو صدت نمدطتاح كى نيالا يذلا

 | د لس ناراصال سالجر ناركحب يل ىيدلادب لاس
 مديسللسلللسلا



 ياو

 0 لا ا ميلا كلا ل

 ومسلسل كلذ ا
 3 نوما كح كدتملا 3

 نا ربير» يبا نع فع 0 احب نع باهش نبا نع كلام

 آان وأ ييسناال يا ,لابق ملبنو ةيلع هللا ناصاهللا لوسي نا دفلباهتأ كلاب

 كلذرثكحيف قالص كيس مها يفا لاقف ده نب مساقلا لاس الجر نإ هغلب هنا كلام

 0 4 رعيجلا موي لسغ تيس ليعلا هَ

 ا ردعتملا 0 0 0

 هيرب نأ لع كب ايف ادنلا تعيسف قيسلا

 ظ ل ل كرولا داو فقلاب هل طئاح

 ” المع ناف ايما يل هع لج بن لال اوس اا ا ركب

 |0000 فايس ويسسأف وحل با دجو انك نص مك يردي ل يمد

  فرصنت ىتح كنع بهذي نل هناف كتالص كيس ضما ده نب مساقلا لاقف يلع

 * يأ بأ نع ناسمستلا اسم ينام سمرلا د سرت ين ىلوم ىمس نع كلام

 0 وب 5 ا

 ١ لاق دنا للا دبع نب ملاس لو انيس ملا عرقا كلاس ه:ةعيابجلا لسغك ملتعم لك
 010 ب ب ير ا اا

 8 آلا

 ظ ' لا تامدقزاشيا. رولا أت



 كس م سسسسمساْسامم سس سما اب م مم مي م مم مسبب مب بيببيبيّيبب! ايي مس

 نيس مييلس نب ناوفص نع كلاسم م لسفلابرمأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبي
 لسغ لاق ملسو ميلع دللا:ىلص هللا لوس نا ئرذملا هيجل بأ نعراسي نب ءاطع

 هللا لوسر نآرمع نب هللا دبع نع عفان نعدلام هم ملثم لك لع بجاو معبجلا مني

 قيلام لا مست معلا حيو كا حو ملسو هيلع هللا ىلص

 يرزج ٠ ل دخلا كلذ ناف يلا لمع كلذب ديزي وهو ةرابن 31 ما م لنشلا

 كثيدح كيس لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلذو هحاورل لاستغي ىتاح منع
 ال_جعم ريعبجلا موي لستغا نمو كلام لاق لستغيلف ةعمجلا مكدحا ءاج اذارمع نبا

 اله يلع سيلف» ءوضو ضقني ام هباصايف معمجلا لسغ كلذب ديريوهو ارخوموأ

 5 * ةنع يزجم كلذ هلسغو ءوضولا

 # بطخ# مامالو معمجملا مي ناصنال ظيسءاجام 5

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبا نع جرعالا نع دانزلا يبا نع كلام

 نع فكلانم اء تنرغل قف ع اعيملا موي بطخب مامالو تصنا كبحاصل تلق اذا

 نييرمع نآمز كيس اوناك مهنا ةرببخا هنأ يظرقلا كلام يبا نب .غبلعث نع باسش نبا
 نذاورسبنملا اع سلج ريع جرح اذاف ريع جرمجي ىتح مةعبجلا موي نولصي باطخلا
 جراطخلا نبريغ ماقو نونذوملا تكحس اذاف ندحتت انسلجو مةبلعث لاق نوناوملا

 ةمالكو ةالصلا عطقي مامالجورخف بابش نبا لاق دحا انم ملكحبت ملف انتصنأ بطخ#
 رماع يبا نب كلام نع هللا ديبع نيرمع ىلومرضنلا يبا نع كلام # مالكلا عطقي
 بطغي مامالا ماق اذابطحخ اذا كلذ عدي اهإفهتبطمخ كيس لوةي ناكنافع نب نامثع نأ

 ىصنيلل ام لاثم ظحلا نم عيسي ال يذلا تصنيلل ناف اوتصناو اوعمتساف .هعيجلا موب
 ىؤفصلا لادتعا نان _كادلاب اوذاحو نئوفصلا اولدعاف ةالصلا ثماق اذاف عماسلا

 هنوربخة ف وفصلا ةيوستب مهلكو ناك دق لاجر هيناي ىتحربكي ال مث ةالصلا مامن نم
 نائدحتي نيلجر ىاررمع نيدللا دبع نا عفان نع كلام « ربكحيف توتسا دق نا
 مويس طعالجر نا هغلب هنأ كلام ه« اتمصا نا ايهبصعت معمجلا موي بطخ# مامالو

 هاهنف بيسملا نب ديعس كلذ نع لاسف هبناج ىلا لاجر هتمشف بطخ# مامالو هعمجلا
 ظ لزنا اذا اعبجلا مو مالكلا نع ناهش نيا لاس هنا كلاض. م دعت ال لاقو كلذ نع
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 0 ْ 000 م رئكر كردأ نميف ءافحام : 3

 | ىرخاابيلا لصيلف ةعكرةعمجلا ةالص م كردا نم لوقي ناكدنا ناهش نبا نع كلام
 انقلبب ملعلا لدا تزدا كلذ لعو كلام لاقو .ةنسلايهو بانهش نيا لآق كلام لاق
 كلاملاق ةالصلاكردادقفةعكر ةالصلا سكردا نم لاق ملسوديلعدللا ىلصللا لوسر ناكلذو

 مامالعرفيوا مامالموقبىتح دجسيىا لعردقب الو كريفةعمج ا موي ماحزدبيصي يذلا يف

 اعبرا ارهظدتالص يدتبي نأ يلا بحا هناف هت الص نم مامالا خرفي ىنتح ديس نأ 3

 مامالع رف ىتح عجري ملف جرخف بطخت مامالو هعمجلا موي ف نم كلاملاف

 ئرحا معكرب ينيدنا ايبيتتك نيتعكرلا مامالا ىلص دقو فايف جرخب فعرب

 يوردملا ١ اخو حيرماا سباق وانعم نم لع سيل كلام لاق ملكي ملام

 # جرحي نا دارا اذا .ةعمجلا موي مامالا نذاتسي نا
 57 ديلا مي يعسلا فيسءاجام 5

 يدون اذا اوشاء نيذلا انهياي نلعتو كرابت هللا لوق نع باش نبا لاس منا كلام

 كلام لاق هللا ركذ ىلا اوضماف ةعيجلا موي نم ةالصلل يدون اذا اهورقي الملا

 | ىعس ىلوت اذاو ىلعتو كرابت هللا لوقي لعفلاو ليعلا هللا بانتك هي يعسلا امناو

 5 افلا ر ناملا اقياذد اة ثيبالا جلو مادقالا

 * رفسلا في معيجلا مي هيرقب لزني مامال في ءاجام
 مهب عجو بطخغفر فاسم مامالو عمجلا اهيف بجت مةيرقب مامال/لزن اذا كلام لاق

 ١ ردقبمل نأو ييانلا ماق اذا رجشيلف مكر دق ناك نأ دهعسبي نأ لعردق نا هنأ هتالص نم

 | مث ظعمجملا موي ماماللعم تعكر عكري يذلا في كلام لاق اعبرا يلصي هناف هنالص نم

 ا لع يعسلاب نباتك ةيةللاركذ يذلا يعنلا سيلف كلام لاق ىتعل مكحيعس نا
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 م7777 سس لتس

 نم مهعم عج نمل الو .ةيرقلا كلت لدال الو دل ةعج الف معيجلا اهيف بجت ال يرتب

 مج ال كلام لاق ةالصلار ناسمب سيل نوم ماردشو ةيرقلا كلت لها مهتيلو مريغ

 رفاسسم نع
 , مسعيجلا مي فيس يتلا هعاسلا فيس هاج ام 1
 يللا تل نأ ةريره يبا نع جيرعالا نع دابزلا يبا نع كلاسم
 انيش هللا لاسي يأتي مب راق وهو ملسم دبع اهقفاوي ال ا للا موبركذ
 000 1 هيلع هللا نيلبعدللا لوطراشار دانا ا

 دبع نب لس يبا نع يبيتلا ثرامحلا نب ميهاربا نب دج نع يدابلا نب هللا دبع
 هعم تسل رابحالا بعك تيقلفروطلا ىلا تجرخ لاق هنا ةرير» يبا نع نجلا

 نأ هتئدح اييف ناكحف ملسو هيلع هللا ىلبص يبنلا نع ةتثدحو ةاروتلا نع يبثدحف

 ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط ميريخ 0 ةيلممللا لصافلا لس كاشالسللا

 سول ةعاسلا موقت ةيفو تام هيفو هيلع تيت هيفو طبضأ هيفو مداع قلخ هيف

 الغعاسلا نم اقفش سوشلا علطت ىتاح يبصت نيح نه مةعمجلا موي رويصم يو
 هاظعا ال اثيش هللا لتسي يإصيوهو ملسم دبع اهفد ذانضي ال عماش ةيفو سالو لال

 بعك ارقن هعج لك ذي لب تلقف موي منس لك ثي كلذ بعك لاق ايا

 يبأ نب , ةرصب تيقلف ةريرهوبأ لاق ما سو هيلع هللا ىلص هللا لوس قدص لاقف ةاروتلا

 هيلا جرخت نا لبق كتكرداول لاقفرو لل نيا ل ا ءراففلاةرتغب
 الا ا يطملا لايعت ال لوقي ملسو انامل كل مدللا ليس ل
 سدقملا تيبوا ءايليا دهسم لاو اذه يدجسم ىلا و مارحلا دجسملا لا دجاسم
 اول سكي بك

 هللا دبع لاق لاق موي دنس لك في كلذ بصك لاق تلقف .ةعيجلا م ب كين تثردهلافو

 لاقف مهعج لك كي يهلب لاقف ةاروتلا بعك ارق مث تلقف بعك بذك مالس نبا
 يب جساس سال اب سوا ل

 رخاء يه مالس نب هللا دبع لاقف يلع نست الو اهب ينربخا هل تلقف ةريرهوبا لات
 همنا رب يقيتماب وعلب نوكت بنو تناثر لاا ويرش كالا



 ل

 تم ب ءايسلو ف هجم هللا نلمع هللا لوس ن لاق دقو

 ظ حسم لدى فكم لع دلل ب لطناهي ص

 5 0 موب فلا سال 5 ا 5
 لعام لاق ملسو ا ئىاضوللا لوس نأ ةغلب هذا دايعس نب ى

 : نب هللا دبع نأ هد هاا عل رو 0 تا يجاوب

 | دبءنعكلام « امارح نوكحي ناالبيطتو نهدا ال ةعمجلا لل موري ال ناكرب#

 يلصي نال لوقب ناكدنا ةريره يبا 2 دن نم نح نيوتت يبا نب هللا
 ىطغتي ءاجج بطغي مامالا ماقاذا قلي دف الود دلريخ ةرحلا رهظب مكدحا
 موي مامإلا سانلا و لاهيا سر اهلا لام معمجلا موي سانلا باق
 ايل اهريغو هلبقلا يلي مهنم 0 يسم رطل كش

 0 رذعريغ نم اسكرت نمو ءابتحالاأو د ةالص قيس ةءارقلا ا

 نأ ٍدوعسم نب هستع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ينزاملا ديعس نب ةرمثض نع كلام
 ةيلكدللا ليصادلا لوس ب ارقي ناكاذءام ويلعب نب انمعلا لاس سيق: نب كابمضلا

 هيشاغلا ثيدح كانا لهارتي ناك لاق معبجلا ةوسرلا لع معمجلا موب

 || ال ما ملسو ا يزال ينال كل لا يس ب ييفص م كلاس

 | نع كلام « هيلق لعدللا عبطتةلعالورذعريغ سس تارم الث معمجلا كرت نم لاق هنا
 ظ || ام بجو هيلعدللا ىلصدللا لوسر ن اديب نع دج نيوذعج
 ناضم مر 'كيج ةالسصلا كبس ييعربلا 5

 هيلعدللا ايل ىلإ يرعتا يرارلا# ؛ ةورع نع باسهش نبأ نع كلام
 هنالصب ىلاصف ةليل ل ىلص ملسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر نا ملسو

 00 ا ا ل وا سوال سلاي أ نم

 هللا لوسر نأ ةربره يبأ نع فوع نب نجرلا دبع نب .ةنبايس نبأ نع نيفابيعب يبا ن نع

 ااا مبا ب يوسمصصوءمعمصسص مسوس مسفسمدوفمما

 ١ 1 عب يف هسيرلاد ا ان
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 - دوس و 5

 | ناضير ماق سم لوقيفةميزعبرماب ار يغرم ناضمر مايق ف بضري ناك ماش مبلل بع ظ
 ْ يامل 1 ينوتف باهش نبا لاق هبنذ نم مدقت ام هلرفغ اباشتحاو اناميا

 ةينانطلا نيزك هال سارع هَ يبا مةفالخ يب كلذ لعرمالناكمن للا

 نأ ضم ضمور ماسبق هيدا

 | لاقدنا يراقلا دبع نب 7 دبع نعرييزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلاس
 أ نوقرسشتم عازوأ سانلا اذاف دجسملا لا نأضو كب ناطخلا نيارمع عم تجرد
 فار الا هللاورمع لاقف طهرلا هتالصب ىلصيو لجرلا ل اصيو هسفنل ل جرلاىلاصي |

 ا يصحو خ وز لاقبعك نب يبالع مهعمجف ل دما كملنلاو ييراق لع ءالواه تعجول

 ١ اهنع نومانت يتلاو هذ» غعدبلا تمعن لاقف مهيراق ةالصب نولصي سانلاو ىرخا غليل

 | نع فسوي نب دج نعل د« هوا نوموقبسانلا ليلا ينعي ىوموقتيثلا انا
 | سانلل اموقي ا يريدلااميمتو ب عكنب يبا باطخلا نب رمعرمالاقدنا ديزي نب بياسلا ١
 | ابو مايقلا لوط نمي سعلا لع دمتعنانكىتح نيبملابارقييراقلاناكولاق تعكر ةردعىدحاب
 || نوموقي سانلا ناك لاق هنا نامور نيديزي نع كلام « رجفلا عورف ينال نرصننانك

 دوأد ىنسع كلام م عك نيرشعو ثالثب ناضمر كب ناطملا نبر مع نأسز تي
 | ناضير يس قرفكلا نونعلي مهو الت سانلا تكردا ام لوقي جرعال عمس هنا نيصعلا نبا
 ٍْ ةرشع يتنئا يس اهب مآق اذاف ناعكر. ينام كيس ةرقبلا ةروسب ارقي يراقلا اكو لاق

 كعمس لاق هناركب ىبا نب هللا دبع نع كلام « 7

 كلام «رجفلا رفامنم ماعطلاب مدجلا لجعتسنف ناصمر فيس ىنرصنن انك لوقي يب
 ةللا ىيلاص ي لا عر هتف بسم ير ابا ناؤكف درا دانيا سرع

 #« .نأضمر ةيس ابل .ارقي انوع نيا راك اهنمربد نع ةتقتعاف ملسو ةيلع

 5 ليلا ةةلبض كيدي انانج اننع 3

 ةربخأ هنأ ىضر ةددع لجر نعريبج نب دعس نعردنكلا نب: نب.دج نع كلانتم

 و هيلع هللا ىلصدللا لوي نا ةتربخا ملسو هيلع هللا ىلص يببنلا ف رشئاع نا
 ةنالصر جا هل هللا بسكال مون ابيلع هبلغي ليلب ةالص هل نوكت ىرما نيالا
 نب 010 يب نع هللا ديبع عنب رمع وم رضنلا ي نأ :نج:كلانمم 5 ةقد.تديلعدمون ناآكو

 دس 9#
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 ' الل دبك سلتا لم 00 ل اولا رح
 يل جر تضبقف ينزمغ دجس ذأف هتلبق كي يالجرو ملسو هيلع للا ىلض هللا لوسي
 ْ تاس عدلا + سيباصم اههيف سيل ذتموي تويبلاو تلاق امهتطسب 0 اذان

 0 يل اللا نواس هللا لوسر ل: ملين ةيلخ للا, نص يلا جوز ةشئاخ نع هيب نع
 ! ذل هكدحأ اديينلاوب فمي واع > دقريلف هتالص كبس مكدحا 2
 ظ 0 واللا ا عسا فيولا قابلا ضانوك جيلع
 يلصق ليلا نم ةارما عمس ملسو هيلعدللا ىلص هللا ل انوا نأ فلي دبا نيكح يبا نإ
 يلع هللا لور كلذ ةركف ليلا مانتال تيوت تنب ءالوحلا هذه هل ليقف هذه نم لاق

 اولمت ىتح لامي ال لجورعدهللا نأ لاق مث ةبجو كي ةهاركلا تفرعىتتح ملسو هيلعاللا

 | نبزمع نا مييا نع ملسا ني ديز نع كلام هم ةقاطهب مكلام ليعلا نم اوفلكا
 ةالصلل هلها ظقيا ليلا رخاء نم ناكاذا ىتح هللا ءاش ام ليلا نم ىلصي ناك باطما
 كلتش ال ابيلعربطصأو ةالصلاب كلهارماو ةيال هذهولتي من :ةالصلا ةالصلا للرقي

 لوسفي ناك تييسملا نب ديعس.نا هغلب هنآ كلاس ادع. ى ءوقتلل ةبقاعلاو كقزرن نعت اقزر

 ' و نكرم ني ةللاادبع ىإ ةغلبدنا كلام « اهدعب ثيدحعلاو ءاشعلا لبق مونلا ةركي
 || اندنعرمالوهو كلام لاق نيتعكر لك نم ملي ىنثم ىنئمرابنلاو ليلا ةالص
 8 . رتولا فيس ملسو هيلع هللا ىلص نبنلا ةالسص 1
 لآ | زيلعانلا قاض يبنلا عوز ةعيئاع نمر يبزلا ب ةورعنع باهش نبا نع كلام
 ةدحاوب أهنمرتوي ةعكر ةرشع نئدحا ليلا نم يللي ن ناك ملسو هليعهللا ىلص هللا لوسر

 يبا نع يربقملا ديعس يبا نب ديعس نع كلام ه: نيبال ةقش ىلع عيبطضا ع رفاذاف
 0 فيك ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع لاس هنأ نوع نب نجرلا دبع ,رب ةيلس

 ١ راتاطافلا وسر ناكل تلانقل ن ناضير كيس ملسو ديلعدللا ىلص دلل لو الص تنك
 ظ الفاعب رأ يل صي ةعكر ةرشع ئدجا لهايج ةيسالو ناضيو كثب ديزي ملسو ةيلع هللا

 ااا الر لب لس لست الف اعيرا يلصي مل نييلوطو نيتسح نم لدتا
 ظ رك وعول الو البق ادا لرأي تلقا تلاقف انالث



 عيسالا يلي مكاتعكر ةرهس كالف ليلاب يلصي هلو ريلعفللا للكل ارنا
 ١ لقت ا نيس لا 0 نيتفيفحخ نيتعكر سبنصأ ضل كردلالا

 ككل ا كاب مناوبسا”ساجف نيالا ل امال
 ىلاص هللا لوسر عجبطخاو ةداسولا ضرع يف تعجبطخاف لاق هنلامخ يهو ملسو هيلع هلا
 فصتتا اذا 05-5 هيلع هللا مل هللا مان بلوط فيسلهأو ملسو هيلع هللا

 سَ سلجف ملسيو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظقيتسا ليلقب هدعبوا ليلقب هلبقاو ل
 6 أعم نش كك مأق م نارمغ لاء روس نم متاوخلا ت «رايالا ارشعلاارق م ةديبدبجو نع مونلا 5

 5 ءئص ام لثم تعنصف سابع نبا لاق يلصي مآ مل ماق ملا ةءودطو نسحاف منم اضوتف

 يسار لع ىنميلا هدي ملسو ديلعدللا ىلصدللا لوسر عضوفمبنج ىلا تمقف تبهذ

 اما 9 مث نينعتر مث نينعكمث سيتحكر مث نيتعتر مث نيتع ىل صفألتفب ىنميلا ذاب
 كلام 0 ا م ا نيت ىلصف نهرا انا ىتح عبط |

 ا كي ع نب نشف نيللا دبع نادكا نعركب يب ىب هللا دبع نع

 5 ها ىللص هللا لوسر ةالص ةليللا نقذرال لاق منا ينيجلادلاحت
 نسيتلي وطن يتلي وط نيتعكر رينعكر ىلصف ملسوديلع هللا ىلص هللا وسر ماقف هطاطسفوا را

 ايمبلبق نيغللا ىو هاذ اكيعَو نينتحكر ىل دعم ءاميلبقىي الا يود مهو نيتعكر ىلهعمثنيتلبو 5

 مثايبلبق نيتللا نود دي ني نل مئامملق رينللا نود أمدو نيتك ىلدض من

 يب ١ ٠ اء فعكتو ةريسع الكت كلتفرت اوأ مث امهملبق نب للا نود أمضو م

 0 رتولاب تكيس هيج ناجم اك 0

 ىلص هللا لوسر لاس الخر«نارمع نب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبعو عفان نع كلاش

 ىننم ليلا ةالص ملسو هيلع هللا ىإ لض ةللا لوسر لاقق ليلا ةالضإ نع ماس هيلع هللا

 و ىكص دقام هل ر توت ةدحاو ةعكر ىلص اسلام + اذأف ئل

 هقانك يون الحلر ناوي نبأ نع نابح نب ىبعك نب همم نع ديعس نب ىبع

 ةيجدعلا لافف بجاورتولا نا لوقي دابا بكب ماشلاب الجر عمس ستسلا وعدي
 ظ للا ل 1 ركاز وهرال 200000 زب ةدابع لا يللا
 2 لو مارد :هلقوللا هللا ىلصعللا لوس تعمس دهشوبا بذكةدابع لاقف دمتوبا لاق



 ا

 نرنم غيبضي م نهب ءاج مف دابعلا ليي هللا نبت كناولص

 ءاش ىا دهع هللا دنع هل سيلف نهب تاني مل نو ةنجلا دلاخدي يبا دهع هللا دنع هل ناك

 هناراسي نب ديعس نعو ريع نيزك يبا نع كلام « هنجلا ءلودا ءانش ناندبذع أ

 لوف وب ١ تيشخ املف ديعس لاق مكم قيرطبرمع نب هللا دبع عمريسأ كنك لاق

 علوم / | كييشح هل يقف تنك ى باربع نب هللا دبع لب ىلاقف ةنكردأ مث كنرتوناف ٍ

 ىلب تلقف ةوسا ملسوةيلع هللا ىلصدللا وسر يف كل سيلا رمع نىيهللادبع] انقذ توتواف أ

 ىسيك نع كلام + ريعبلا لعرتوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ لاعقن هللأو ||

 مشارف ىاي نا دارا اذا قيدصلا ركبوبا ناك لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نبا أ

 ا ب البق انا امايق بميسملا نب ديعتم لاق ليلا رغاءرتوي يراظملا نب وف ىراكوزتوا
 وه بجاوار ولا نعرمع نب هللا دبع لاس الجر نادغلي هنأ كلام # ترتوا يشارف

 لجرلا لعججن نويلسملارتواو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوميررتوا دقرمع نيب هللا دبع لانقف |

 نوسسملارتواو ملسو ميلع هللا ىلص هللا لون رتوا لوةيرمع نب هللا دبعو هيلع ددرب |
 ماني نأ يش نم لوقت سناك ماسوديلع هللا ىلص يبنل 6 م هشئاع نادغلب هنا كلام |[

0 

 كلام * ةرتورخويلف ليلا ر خآع ظقيتسي ىأ اجر نمو ماني نأ لبقرتويلخ بضي ىح |

 نب هللا دبع يشن ةييغم ءامسلاو هكيبرمع نيدهللا دبع عم تنك لاق هنأ عفان نع |[

 ظ كم مث ةدحاوب عفشف اليل هيلع نأ ىارف ميغلا فشكنا 9 ةدحاوبار ثوان ٍريصلا ريع
 | مللا دبع نا عفان نع كلام * ةدحاوبر توا علا يشحخ 00

 00 2 دتجاح نبنيرماب نيتحزتولا فيس ةمكرلاو نيمكلا نيبملسي ناكرمع نان
 ا سيلوبكلام لاق ةدحاوي .ةمتعلا دعيرتوي ناك صاقو يبا نيا دهس نأ باهش»ىب) نع إل
 ْ نب هللادبع نارانيد نيدللادبع نعكلام 3 ثالثرتولا ىندا نك الواندنع لمعلا: اذهملع ْ

 ظ ماق م ماس مثليلا لوارتوا نم كلام لانقرابنلا ةالصرتو.سيوخملا ةالص ىلوةي ناكرمع |[

 و ا ا ياجا نيق ىقدم نيس يعل لص ناديا
 5 ريميغلا رولا + |[

 || نب هللا دبع ناريبج نب ديعس ند يبرصبلا'قرامخملا يبا نب ميريكلا دبع نسن كلاس
 ص امرنا ا لاشف طقيوسأ مث لا نوابع

 0 1 5 انا
 يس ند ةربصب كيبظد نو ديمدوي وهو تل 0-10 0



 - را

 ا ياا: ا

 ىنيحب نع كلايم *« رثوأ انأو بصإا ةاليص تميقاول ىلاباام لاق دوعبسما نب ' , هللا جبع نا

 ير :نيضلا لا ايوب حرخ 7 تماصلا نب ةدابع ناكل اق هناديعس نبا

 نع الان م ريبهلا هيب ىلبم مرش ١ ىتج كماصلا نب نا تيا ةالص

 رشوال يلا لودقُي ةعيبر نيرماع نب هللا دبع تعمس لاق ةنا مساقلا 00

 دبع نع كلام *« لاق كلذ يا نجرلا دبع كسيرجفلا دعبوا متماقالعمسا اناو
 كلام لاقرجفلا دعبرتوا ال ىنا لوقي دهب نب 0 5 مساقلا نب نجرلا
 هس 21ه عضي ىنح كلذ دمعتي نا دح ال يغبني الورتولا نعمان سرجفلا دعبرتوي امناو

 رخل ي يك ف ا د 1

 ادم 0 كا ناكملسو ميما ىلس هللا لي نا
 538 انيس م امال نالبق نيسيفح نيش از
 هديل لص هللا م 1 تح 0

 كلذ ا 0 "انا ا ياسا 0 نيا
 هةنافرمعن 01 ل ايفرع نأ ديب ارم كر معلا نر نونا يعذل ..صلا ةالض ىف

 نع مسانتلا نب نيحرلا دبع نع د كلام ع سيلا ثءلط نا فيا اوك رجفلا اللا
 رمع نبأ عنص يذلا ليم نم س مساقلا

 5 خغلا ةالص ىلع دهس ملا ةالص كل 0ك

 هلي لاف دي هيلع هللا ىلص هللا. لوسر نأر مع ن 3 هللا دبع نع عفان نع كلاق

 | حدّيعس ىعي ترانبش: مان رع كل كلام هم ةجرد نيرشعو عب مشق كفل ةالص لفت ةعابجتلا |

 | 'ععامجلا ةالص لاق ملسوديلغ هللا ى !ءعدللا ل وسير ىلا ةيرح يبا نم بينما نبا



 ىف

 نع دانزلا يبا نع ةلاادس أءزج نيرشعو ةسمخإ ةدحو مكدحأ ةالص نم لضنا

 دقل هديب يسفن يذلاو لاق ملسو ميلع هللا ىلص 0 ا

 اعلا مويف الجر رمأ# مث ابل ىذويف ةالصلاب رماع م بطحع# نظعب رمأع نأ

 منأ مهدحا ملعيول هديب ي عت ىدلاو م عت ب بلع: قرحاف ل اخ 0

 2 لويرصلا يبا 1 تاك عماجفلا ا يلا سا
 كي مكتالص ةالصلا لضفا لاق ت كباثىب دي ز نأ ديعس نيرس هب نع هللا ديبع

 # مك ا وبلا 1

 2# كلا ىيتعلا كي اح ام #

 ةيلع هللا ىلصدللا لوسر نأ بيسملا نيديعس نعيبلسال ضل مرح نب نجرلا دبع عدلا أ

 نع كلام ه« اذهوعتوا | ا يسبصلاو ءامش 00 .ريقفانإا نيبو اننيبلاقملسو ||

 اسوديلعدللا ىلصمللا وسر أ زو ماع نامسلا 1 ا |
 الا | انردا:للاركعشورخ اف قيرطلا لع كوش نيصغدجو 0 رطب يشميلجرامنيبل اق |

 امسانلا ملعيوللاقو هللا ليبس يفديهشلاو مدهلا بمحاصو قرغلاو نولبملاو نوعط ارتست
 اس ال 0 نأ ال اودبج لمن 0 ءادنلا ىف |
 ركب يب ٠١' تابشوربا نع الامان اويحول اا ةيدكلا ىنواعيول ا! ْ

 0-5 صل اةالص يفةمثح يبأ ى 3 ل4 00 قرب نايمياس نود '

 ماع 0 ران عوسلاو كا نورا لاذع قاظملا ورع

 نال ردع لاقف ١ يضاعف لب ل 9 وسلا وو نانيلسر ملابلل أقف ناسيا :

 نب ىييحب نع كلام هم ةليل موقأ نأ نم يلا بمحا 1 يرسل نام دازعأ |
 ناسنع ءاج لاقدنا يراصنال ةرمع يبا نب نمحرلا دبع نع ميهاربأ نب ده نعديعس

 سالارطتني دجسملا روم يف عجطضاناليلةرهبسملا لها ىارفءاسشعلاةالص ملا نافع نب ١
 ةربخاف ناءرقلا نمكعماملاقفا ا اجف ةريعىبانياداتاف اورثكي نأ

 ليل ماق امناكن دع نو هليل فصن راقامناكف اه انج 5 نايشللاقن
 3 10 9 مامال غم ةالس

 مهيأ نع نجم نبرسب هل لاقي ليدلا ينب نم لجر ل موللابع
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 ظ ابقف ةالصلاب'ىذاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم سلجم يف ناك هنا لج

 لا لور هل لاقف سلجم فب نجم عجر مث ىلاصف ملسشو هيلع هلا ىلص للا لوس
 ىلب لاقف مل. لجرب تسلا سانلا عم يلصت نا كعنم ام ماسو هيلع هللا ىلبص

 ميسو هيلع هللا ىلا هللا لوسر هل لاقف يلها في تيلص دق ىنكالو هللا لوسراي

 لاسبالجر نا عفان نع كلام + تيلصادق تنك ناو سانلا عم لصف تئجالا

 ١ معم يلصافا مامالا عم ةالصلا كردا مث يتب ف ىلصا يا لاقفرمع.ىنب هللا دبع

 كلذوارمع نبا هل لاقف قالصلءجا ايبتيالجرلا لاقف معن رمع نب هللا دبع هل لاقف

 لاس الجرب نأ ديعس نب ىبع نع كلام ع« ءاشب امايتيا لعبه هللا ىلا كلذ ايثأ اذ

 ينعي مامال دجاف دجسملا قاع مل ينبب دب للضا يوالاقف ةيبيسلا لا

 | اهلعجت ىناوا ديعس لاقف وتالص امهتياف لجرلا لاقف معن ديعس لاقف هعم ىلص افا
 كك

 ١ | ةناادسا يني نم لجر نع ىيينسلاوزمغ ني تغيفع نع كلالماع هللا للا كل |
 مامال دجاف نيسملا ينأ# مث يتب كي يلاصا نا لاقف يراصنال بويا ابا لاس

 ناسف كلذ عنص نم نابدعم لصف مدن يراصنالا يوياوبا لاقف هعم يلصافا يىلصي

 نم لوقي ناكرمع نب هللا ديع نأ عفان نع كلام ©« عج مهس لدم واعج مهس هل

 اساب ىراالو كلام لاق امبل دعيالف مامال عم امهكردا مث ربصلاوأ برغل ىلص
 اعنش تناك اهداعا اذا هنأف ىرغملا ةالص ال هتيب يف ىلص نم مامالاع م يلصب نأ

 5 طعاسمجلا ةالص في لا 85

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع جرعالا نع دانزلا يأ نع كلاب
 ىص اذاوريبكلاو ميقسسلاو فيعصلا مهيف ناف فنغيلف سانلاب مك دحا ىلص اذا لابق

 رمع نب هللا دبع ِءارو تبق لاق هنا عفان نع كلام هم ءاش ام لوطيلف هسفنل مكدحا
 دعا قف ينلعجت ةدسبب هللا ددع فلان يريغ دكا قفط نال نارلملا نم ةالص ف

 يليراخ ىععلإب نيلبلا بوراك ناس ني يس ران ا
 هوننا نؤرعي ال ناكح هنال ةأبن 58 957 لاق ةأبنف زيزعلا دبع نب رمع ديلا

 سم نيل سر اب ص ل 98
  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ كلام نب سنا نع بابيش نبا نع كلام



 ابيلصو دعأقوهو تاولبصلا نم ةالص لصف سيال هقش نيت جرف اسرف 2
 اذاو امايق اولصف انيئاق ىلاص اذافهب مقوبل اا امنا لاق ىنرصنا ايلف ادوعق ةءارو
 ؛ اذاو ديجلا كلو انبر اولوقف هدج ىرم هللا عمس لاق اذاو اوعفراف عفر اذاو اوعكراف عكحر
 رعيشئا نع ةيبا نع ةورع نب ماعشه نع كلام « نوعجأ ولج اولصف اسلاج ىلص
 هدو ملسو مييلعدللا ىلص هللا لوسي ىلص تلاق اببنا ص نك لص قنلاحو
 10 يمالناوملجاو ١ مييلاراشاف امايق موق ةءارو ىلصو اسااج ىلاصف كاش
 ا الإبل لاا ايماخ ونا 7 ,مكراف عكر اذاف هب متويل مامال ل عج
 | هدرم فيس جرخ ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر نأ ةيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام

 لوشر ميلاراشاف ركبوبأ رخاتساف سانلاب ىلصي مئاق وهو ركب ابأ ابل دج وف دك لا ىناف

 بنج ىللا ملسو ةيلعدللا ىلص هللا لوسر سلبت تنأ انمك ى 0 هيلع هللا ىلصدلا
 ىنودصي يلد لا ناكو ملسو ةيلع هللا ىصدللا لوسر ةالصب اصيرل 5 0

 5 دعاقلا ةالص لع مناقلا ةالص لصف 3

 ظ ل دهس نينجا نول عايسا نع كلاتتي

 89 هللا لوط ورا نأ ئيص هاعلا نبورمع نب هللا دبع نع يصانعلا نب ورمع نب ١ هللا كحل

 ْ ننس نع كلام: « مئاقودو هنالص قع لكم دعاق وهو مكدحأ ةالص لاف ملسو هيلع هللا

 اهبكتو نم ءابو انلان ميدل انمدق امي لاق هنا يصاعلا نيو ردع ب للا دبع رع باش
 أدوعق مههتاحج# كيس نلعب ا ةيلع هللا ىص هللا لوسر موف ديدش

 3م مئاقلا ةالص فصن لثم دعاقلا ةالص ملسو هيلعمللا ىلص هللا ١ لوسو لاغذ

 01 ملفانلا كلان نيالا فاول قرم قسم ءانج م 3

 يسبسلا هادو يِبأ نب تالا نع ديرب رب تمن ءاسلا نع لا نب نع كلانم ظ

 هللا ىلص هللا لو ثيبأز 5 هينا أبنا ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا ل شضصفنح نع

 فيت يلا بصي ناك ماعب هنافو لاق ناكىتح الوق ادعاق ةتاحبست كيس ىلص علو هيلع
 فالاينأم 3 ام ولا“ 41 اولعأ نوكأ ن 0 انناب :انؤب ف كسلا لون دو انا ريوس

 ! ةتريخأ ابنا ملسو هيلع هلإ ذل ١ ىلبص يننلا جوز د 1 رئيثبت أع 6 ميبأ نع ورع نبا / ماييكه ل



- 4 
 ك0 معصم ل 2

 00 0 ليلاةالس 0000 ديل هلا ىلص هللا لوز لاه
 عكو ” مسأد نيعبرأو أ نيثدات نم اوجن ارقف ماق عسكري ىأ دارأ اذا ىب <> !دعاق ارقي

 ا الا ينجس ىبا نعرضنلا بأ نمو 0 ظ
 يلصي ناك مللنو هيلع هللا لج هللا لومير نأ ملبسو هيلع هللا ىلا يال حا
 متيأء نيعبرأوأ نيئال ىنوكي امردق ةئءارق نم ىيقباذأف سلاجوهو تيا ْ

 ككلاسم « كلذ لثمة يناثلا تحكرلا يف عنص مث دمجسو عكر مثثمئاقوجو ارقف ماق
 نايبتجم انهو ملقانلا ن نانملا هيجل ةورع نأ هغلب هنأ

 ىظسولا ةالسسس ع بمعلا 7

 ما ةيديقاع ىلوم سنوي ىبا نع ميكسم نب اقعتلا نم ملسإ نيبو نضال ١
 تيس لا اذا لاق مث اذهصم ابل بتكا نا معناع ينترما لاق هنأ نينموملا |

 ايلف نيتناق لل اوموقو ىطسولا ةالصلاو ناولصلا لع اوظضانح ينذآف ميال هذه |

 ا ا وطفأح ىلع تلماف ابتنذا انيتغلب ||
 ملسو ميلع هللا ىلمصص هللا لور نم استعيس تلا م ”نسيتنأق هلل اوموقو

 01 يكل ينك عفار نسور مع نع دلت نبدي نضال

 اوطفاح ينذآف دتيال هذه ثغلب اذا تلاقف ملسو هيلع هللا ىلاص يبنلا جوز هصفحل |
 ل ا [ببتقال اهتنلب امل: نيئناك دل اومرقو لطول ةالصلا لول م

 فكل هب نسلشل اق ىسفلا ةالصو عطس للسان
 لوقيت بان نب ديز تعسرلاق هنا يبوزيخملا عبري, نبا نم نييصخلا نب دواد نع |[

 7 ربطلا ةالص ىطسولا ةالصلا

 قلسلا ىالرتب نأ نايم نينانع بلاي ايل ىبادعلي هنا كلاس
 اضل يس لعل 1 كلام لاق بصل اةالصىلسولا
 ١ حاولا بيتل ىيتالاعل فيم ةيدخرلا أ

 ىار مسا .هسلس ىبأ نيرمع نع مسيباا نع ةورع نب ماسستم نم كلاس |
 مةملس مل تيب ىف مب المتشم دحاو بوث ىف ىلاصي ملسو ميلع هللا ىلع هللا لوسر
 #4 ميقناع لع. هيفرط اعضاو



 تبرعات

 ” لالبالا نأ ةربره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع : تابوا سايعاشما

 هيلع هللا ل دوذلا لؤسر لاقف.دحاو بوث ىف ة ةالصلا ى ,و هيلع هللا ىليصوهللا |

 )ابا نب ديعس نع أدهش نب ل كلك ملكتي
 ب ا ,أ لتس
 اذنبأاى كلاس بينما ىلا يان نردحا 0 ” يف يلصال ينأ مع : لاقف كلذ

 0000 كلام ع كارلا نولا اا ادغلب
 كلام ه« دحاولا صييقلا يف يأ ضيا ن "كيلا هردع نب ده نأ نمحرلا دبع يب
 يجن مل نم لاق مسو يلع هللا ىل.سدللا لومي نادل يا
 ا لاف بززتبلف اريبصق نوثلا ناك ن اف هب اذهتلم دحاو نوت يف لضيلتا نيت

 *«  ةمايعوأ ابوث هيقتاع لع دحاولا صييقلا ف ىلصي لودلا لع نأ لا كحل

 011١ لت تناك ملسو ميلع لا يلض يتنلا جون ةعئاع نا مغلب منا ةعكيلا ثم
 يبنلا جوز ةملس م ١ فيل اس اينادبا ار ساد ايلا

 0 و كا 0 الا لي اممم لارا ذاع ماسر عيلعب للا "لاذ

 نبدا دب سردكب نع دم قنا نم كا اهي بط تيغالا عسل كلا

 ىلإ س ىببنلا جوز ةنوميمربج يف ناكو ىنالوخ ا هللا ديبع نع ديعس نب رسب نع ءيشالا
 يكلي رازا 0 بعل عردلا فب يلبصت تناك دةنوميم نأ ملسو للا
 يلصافا ىيلع قشي قطنملا نأ ثلاقف هتتفتسا ةأرمأ نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 اباس عردلا ناكح اذا معنلاقفرامخو عرد يف

 يلع هللا ىلص هللا لوسر 1 ةريره ل د اني نس دواد نع يللاف

 ربيبزلا يبا نع كلام .# كوبت ىلا ةرفس يئرصعلاو رهظلا نيب عمجي ناك ملسو

 دم ايدل ا ىلا د قات كتل 00



 حاسم بس سل ا ات الشلال

 مك لاق مل ايت ءاهعلاب رغم ا ىلصف جرخ مث لد مث اعيبجر صعلاوربطلا 1

 أنهءاج نّيفرابفلا ىعضي ىتح اهوناث نل مكناو كوبت نيع هللا ءاش نا ادغ نوتاتس |

 نضبت نيعلاو نالجر اهيلا ايقبس مقر اهات لاق واط ىتفاتيح اهئاس نس سس اللا
 ائيش اهئام نم امتسم لد ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس اميلاسف ءام نم ءيشب ظ

 مث لوقي نأ هللا ءاشام امبل ل اقو ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر امببسف معنالأقف ْ

 ىرنت نا ةايح كب تلاط نا ذاعماي كشوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث |

 لد هللا لوسسر ناك لاقرب ىب هللا دبع نا عفان نع كلام هب انانج يئلمدق اضاف |
 رييزلا يبا نع كلام هم ءاشعلاو برخما نيب عمير يسلا هب ل جعاذا ملاسو هنيلعدللا ظ

 نورا كلام: لاق فني الو وسريع ياعيمج فعلا, نرتل ارامل رضتلا روبل ١١
 هر ٍ |

 ةفرعب شانلا ةالص ىلارت ملا كلذب ساب ال معن لاقف رفسلا يفرصعلاوربطظلا' نيب عمج#

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي ناك هنأ نيسح نب يلع نع مغلي هنا كلام ظ

 ابشعلاو ب رغملا نيبعمج هليل ريسب نادارأ اذاورضعلاوربظلا نيب عمج هموير يسب نأ دارا اذا ْ

 6 ظ رفسللا فيس ةالضلا رمق + |[

 | دجن الو ناورقلا فيرضعلا ةالصو وغلا ةالص دجن انا نيحرلا دبعابااي لاقفرمع |
 أ هللا ىلص دج انيلا تعب ىلعت للا نأ يخا نياايرمع نب هللا دبع لاقنرفسلا ةالص

 تلاق اهنا ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا جوز مشئاع نعرييزلا نب ةورع نع ناسيك |
 اليف ديزورفسلا ةالصترقاف رفسلاورسعلا فيس نينعكر نيتدكير ةاللعلا تضف |
 | تياز ام دشا امدللا دبع نب ملاسل لاق هنا ديعس ب يحي نع ككلام هزت ظ

 000مل >> |( 22212222393--
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 | ىإصف نعي جلا تاذب د سديرم لس لاول افيع يالا را هاب

 ف قيقعلاب نرغملا
2 

 ظ
 0 بيق ا 2 د

 0 "2 فدانا 0 ا ديالا
 ةتةييسب عسر ١ نم وحن كلذو كلام لأق كلذ ةريسم في ةالصلارصقف مبر

 | بصللا 1 يجو اد سورس 2 تلاع

 0101 قي سرب ناكرسا هي اش ا

 ام لثم ثي ةالصلا رصقي ناك نينا يح ارت ااو ناقل

 ةذنجو كم ىبب.ام لثم فو ناف افييدعو مكتمل بم اه لدن مبخر .عبالاو زكحم نيب

 د لابق يلا ميف ةالصلارصقت ام بحا كلذو كلام لاق درب .ةعبرا كلذو كلآم لاق
 557 الو غيرقلا نوبي نم جرحي ىتح ةالصلارفسلا ديرب يذلارضقي ال د كاان

 3 كلذ راقيوا ميرقلا توويب لوا 00

 ا يك لسير ةزرانلا هم 1

 عسفان نع كلام #« دليل ةرشع ىتننا كلذ يندبح ى ادن انكم عججأ مل امرفانملا ةالص

 .مافالا عم اهيلصي ن أ الأ ةالضل رصقي لاسلر ع هكبب ماقارمع نب هللا دبع نا

 000 منال-صب انبيلصيف

 و |[ركم عجا اذا ”فانسيللا ةالسبص 5

 ةالسص نع كلام لاسيو يلا تعمس ام بحا كلذو لاق ةالصلا عنارفاسم ايل
 ١ ميقملا ةالاص لدم لاقف 2



 ك0 2-00 - : ل م ل ا ل و م سس مع م ص عل سل مم ل سه سس سس هج

 ٠ * ااا اطر ا احاباو ناك انارئاسلاف ةاليغص -_-

 ناك ناطُجلا نبرمع نا بينا ن كا هرم لابوك ىلا نحلل
 رفس مق اناف مكتالص اومتا قكم لذا اين لوقي مث ن يك مهب ىلص دم مدقاثأ

 | عفان نع كلام « كلذ لوم ناش سورس ع نع ملسا نب ديرز نع كلام
 | كلام » نيتك روسنا نيسان عزا قايل لم , ةابطي ناكرش نب هللا دبع ل |
 || رسمع نب هللا دبع ءا ءاح لاق منا ناوفص | ا ا نو | ناوفص نع نابش نبأ نع

 أ ا ا اذ انيقف فرصا مث نيتكر ان ىلصف ناوفص ىب هللا دبع دوعي

 ١ عياذلا ىلع ةالضلاوزاببلاب رفسلا كيني ةافانلا للص :
 | كب .هصيرفلا ةالص عم يلصي نكحي مل منارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 / دتلح ارا. نوال يلم ىلضيوزاكمداف ليلا فوج نياك اهب الر ابل اطل ١
 ركب اًباووبيَرلا نب ١ ةورعو دمعك* نى ب مسالا لاما طيظ

 || رفسلا ذي ملفانلا نع ء كلام لتس ولسا ع نولفنتي اياك ىنمرلا دبع با
 مرسلا 0 ضعب نأ ىذغأب دهيراوبلاو لباب 0

 الا مايا دبع نع 3 #*ربيح هل ةجوتم وهوراج ىلع وهو 0

 نفسلا كي دئلحإ, نع ىلصي ناكج ليز هيلع وللا [ىلص هللا لوس نارا نأ
 | كلذ لمعنيرمع نب هللا دبع ناكو رانيد نب هللا دبع لاق هب تبجوت ثيح
 دلع يلهو زاب يتبل هياتازا تضل لعل سس يح

 نبش ضع دبج معك ناربغ نم ءاميا دجسيو عكري ملبقلا ريغ ىلا هجوتم وهوراهج

 »+ تدل :الدض : *#ب |

 ' وا اا د لابس



 ا ا كمدللا لسملل ليو لاقف: ةريبه كذب ا
 ظ ا ماسلا يل 9
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 "1 ةهتدجوفرفلا ماعملسوديلعدللا لش فا 58 ل :لاف يامن نيل

 || يبات يناه ماتلقف هذهنملاقف تداسف تلاق بونب ةرتست هتنبا ةمطافو لاستفي
 | ينافحتلم تاك ينادت نإ كاع راق راد بادرت لاقف بلاط

 دلا جوز هم كئاع نع ءريبزلا |نب ةورع نع بابش نبا عكلام ويح كلذو يناه
 | اصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار اه لاق اهنا ملسو هيلع هللا .ىلص

 م 000 ل 0

 سنحكربت 3 ياوبا 00 0 2

 ١ ىجينضلا 0 يا عماسج 3

 0 يللي ندا نسجل با نتدللادم قاما و يسال

 أ هللا ىلإ هللا لوسر لاق مث دنم لكاذ ماعطل ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر تعد
 ا لوط درسا دقاناريصح ىلا تيقذ سنا لاق مكحل يلصالف اق مل ةيلع

 دءارو ميتيلاو انأ تففصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ماقف ء ءايب ننيئضنت 3

 | ديبغ نع نابش ربا نم تللاب 3 فرصنا مث نيتعكر ال ىلصف انآ

 ا اييلتملا نيردعا لع عل د لاف 0 ا
 || هاجاسلف دنيمي نم ةءاذح ينلعج ىتح ينبرقف إو تدقف بسب هتدجوف ةرجابلاب

 | ةءارو انففصف ترخات افري

 8 يلصملا يد نيفادجا ردي نا فيس ديدسلا 0

 |[ لص نإ هلا لم يزل ديمسل ربا نبا صولا دن ني كسا نب ديز نع كلاب
 . ديدي نيب رمب ادحا عدي الف يلصي مكدحا ن اك اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلومرضنلا يبا نع كلام « ناظيش وه امناف هلئاقيلف يأ ى ناف عاطتسا ام هارديلو |
 | مسبج يبا يلا هلسرا ينبملا دلاسغ ىب ديز ىلا ديعس نيرسب مس در مع

 --جحج 5”ش00009 110 ا 1ا222202 - 2
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 لاقف يلاصملا يدي نيبراملا ليس ملسو هيلع اللا ىاصفلللا لونير نم عيش اذام ةلئي
 اذام يلاسملا يدي نييبراملا ملعيول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق ميهجوبا|
 يردا الرضنلاوبا لاق هيدي نيب رمي نأ نم هل اريخ نيعبرا فقي نا ناكل هيلع ١

 ناراسي نب هأطع نع ملسا نب ديز نع كلام م .ةنسوا ارهشوا اموي نيعبرا لاقا

 كيفي 7 ناكل هيلع اذام يلصملا يدي نيبراملا ملعيول لاقرابحال بعك |

 0 لا امج اب حا نم هيلاري .ادب |

 ناك رمع نب هللا دبع نا عفان نع كلام هم نيلصي نهو ءاسنلا يدي نييرمي نا |
 7 ميدي نييرمي أدحا عدي الو دحا يدي نيبرمي ال |

 ٌُ يلسلا يدي وير وزأا كيب هدميولا 7

 ظ ا ا امو دق دعوي أناو 4 1 ا 6 7 نشايبخ

 /تلزنف فصلا صعب يدي نيب ترررمف ىبمب سانلل يلصي ملسو هيلع هللا ىلص
 هنادللام + دحا يلع كلذر كتي ملف فصلا فيس تلخخدو عترت نانال تايب
 هيئاق ةالصلاو ىوفصلا ضعب ي يدي نيب رمي ناكح صأقو يبا , .د ادعس نا مغلي

 00 ا ماسالا مرحب 0و صبا ايا كلذ .ىرا اينأو ا

 نرمي امم يوم صا ع يي

 أ هيب : يلصأا يدعي

 * سل ة باص ظ .

6( 

 وسب 0 را با
 و سس مسا ١ هنننوننسس سة سد يي ا



 دنا نا[

 | معلارج سري ابكرتو ةدحاو هحس ءابصعلا رسم لوقي ناكرذ ابا
 8 وبدلا لي اكان 0 َ
 | ةوءابسج اذاف وفضلا ةيوستبرماي ناك باطحلا نيرمع نا عفان نع كلام

 | منا .مييا نع كلام نب ليبس يبا ممع نع كلام « ربك توتسا دق نا ةيربخأف
 | ملف يل ضرقي نأ ذي لكلا اناوةالصلا تناقف نافع نب نامنع عم تنك لاق |
 ةيوستب مبلكو ناك دق لاجز ةءاج ىتح ميلعنب 0 ا ْ

 د ربكم مث فصلا يؤتسا يل لاقف ثوتسا دق ىوفصلا نأ ةيربخاف ىوفصلا |

 0 ةالسنملا ةّب ئرخال لع امهادحا نيديلا عضو <

 ملاذا ةموبنلا مالكح نم لاق منأ ي ءرصبلا قرامخملا يبا نب ميركلا دبع نع كلام
 ؛ونيلا او هير ااا دس رانبلا عضوو ات شش.اص لعفاف ئيحتست
 ندعرانيد نب مزاح يوما «روحسلاب ءانيتسالورطفلا ليجعتو ىرسيلا لع ||
 دشيلا لجرلا عضي نا ىورموي سانلا ناك لاق منا يدعاسلا يع ْ
 3 0 مايو .ةململال هز ايوا ةجابملا هينا ٍءوشيلا معارذ لع ىنييلا ١

 | ل ياخ اي يبقلا * |
 #َ 1111 هللا دبع نا عفات نع كلام ا
 نع متدجاح: ديزي نانيسالاو ةالسسصلا نع يبلا 7 ا

 كترضعتف مياعجصا موي ناك مقرالا نب هللا دبع نأ .ميبأ نع ةورع نب' ماش» نع كلام ا
 ميلعدللا قل هلأ لس تميس يبا لاف عمر نمت عل بنذف اي لس |

 | ١ 00دك عرتلاابم م ةالصلا لبق مي ديل ط ئاغلا مكدحا دارا اذا لوقي ملسو
 7 ميكرو نبي ماض هو مكدحا نيلصي ال لاق ب اظن نيرو

 اكل اهنايبلا :ىشألو ةالصلار اياينطتا
 ملسو 0 ذهبا ضاع هلام |
 ثدحب ملام ميف ىلص تبسم ما حول كلل
 ثادسحال/ ثدي ملام ملوق اال كلام لأق * مجرا مبللا ملرفغا مهلا
 جرو غ دانزلا يبا ن 5 دياب وصلا سعي مذلا

1 

| 

0 

 للا لوس نأ د يبأ نع



2 

 211011111 55 هيلع هلل كلا ىلص أ[

 نجرلا دبعنيركباباناركب يباىبوم يمس نع كلام ةالصلا ال ملحا ىلا بلقني نا
 كي ىلا اللا وااريخ ملعتيل ريغ ديري ال دجسملا ىلا حئار وا ادغ نم لوقي ناك ْ

 | ناريجملا هللا دبع نب ميعن نع كلام هب ايناغ عجر هللا ليبس كبس دهاجملاك ناك
 ل تا لزتت مل 7 سلج مث مكدحا ىلص اذا لوقي ةرب درد ابأ عمس

 ديلا ١ مو ع د يملا 1

 اوم رة ا قالا ولا
 املا ةرثكو زاكحملا دنع ءوضولا غابسا تاجردلا ةب عفربو اياطخلا مب هللا وعمي
 ا ل لا ملل ةالصلا دعب ةالصلار اظفناو دجاسملا ىلا

 لا ا نان فلل # أ ديس اطل

 رحل را نش لس نوب لاول نعل كاسل ١ ا اذا لاف
 نا كبحاصرا ماد لاق نأ نجلا دب نب لس يبا نعدلا ديع نيرمت ي 5

 0 ا وا

 نسسح كلذ كلام لاق عكري نأ لبق دجسملا ليد اذا سلج# نأ هيلع كلذ بيغبو
 نإ ١ ١ 00-50 سبل

 1 درسنا ايام وربط يقلل نيديلا عضو 5
 ةيلع عصي يذلا لع هيفك عضو دج“ اذا ن اكرمع ع نب هللا دبع نأ عفان نع كلاسم

 0 000 ةدر ويه كو أر ا

 ؤ و فما واع

 هجولا دسي امك نادجست نيديلا |
 ١ بالا قنا للا كين نسل اعل ا

 -_- مااا يمل يي جت



 2 كد

 1 دمي لا

 ظ | هللا ىاصدللا لوس نأ يندغانتللا دعللا نب لاهس نعرانيد: نب مزاح 0
 ْ | نزوملا ءاجف ةالصلا تناحو و مهن يس اصيل ىفوع نب و رمع ينب ىلا بهذ ملس -

 | لوس ءاجن ركبربا ىلصف معن لاقويقاف س انللاضالاقن قيدصلا ركب 00
 00 ا لا ملختف ةالصلا حطام هيلعدللا ىلص هللا

 | يلرف ركب وبا تفتلا قيفصتلا نم سانلار ثكا الف متالص في تفتلي الركبوبا ناو |
 | يدلك: ا م

 . || هيلع هللا ىلاص هللا لوسر مب رما ام لع لج وزع هللا ديحف ميديركب وبا عقرف كناكم
 | ماو و ةيلعدللا ىلص هللا لوسر مدقتو فصلا يف ىوتسا ىتحرخاتسا من ” كلذ نم ملسو ْ

 || ناكامركبوبا لاقف كترما ذا تبنت نا كعنم امركب ابا اي لاقف ىنرصنا مث ىلصف
 || كلا لور لاقف ملسو د وسم جميع يبا ارا افاست يبا بال
 || متالص كي يش هبان نم قيفصتلا نم مترثكأ مكحتي آر يل ام ملسو هيلع هللا ىلص

 || نبا نا عفان نع كلام « لطبلا ياا هيلا ىمفتلا رس اذا ها بيف
 | تنكلاق منا يراقلارفعج يبا نع كلام « مئالص يس تفتلي صب كرا

 8 ٍنزيغف تفتلاف ميرعشا الو يدارورمع نب هللا دبعو ىلصا

 ١ 8 عكا مامالو ءاج نم لسفي ام /
 | نب الاب 10 ويب زب لاس ني ةماسا نيا نت بايخ نبا نم كلام
 ا فصلا ىلا لضو ىتح بهذ مث عمكرف اعوك سانلا دجوف دجسملا تبا
 أو اعكآر يدي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ هغلبدنا |

 | ملسو هيلع هللا ىلاض يببنلا لع ةالصلا فيس هاج ام سا

 | قاقاتا يترزلا ميلس نبورمع نع هيب نغ مزح نركب ينبا:نب اللا دبع نم كلام
 00 ا ا اجلا كاس

 | ميهاربا لاء لع تيلص امك متيرذو مسجاوزاو دمت لع يلص مسمللا
 ا ظ ديجم دبيج كنا ميهاربا لاء لع تكدراب امك دنتي رذو مجاوزاو دمت لع كابو
 أ نيخا هنأ يراضنال ديز ني هللا دبع نب دم نعرمجملا هللا دبع نب ميعت نع كلا
 1 اع بلم هللا ئيلس هللا لوسي انانا لاق هنا يراصلال دعس 8 0



 هللا لوم اي كلم لش نااباتيس فلاش ورب نيالا دابع , سب دعس

 ها وأب , هيلع هللا ىلص هللا يل وسر تاكسف لاق كيلع ىلصن ٠ مج ٠

 كرابو ميهارنا لع تيلص امك دج لاع لعو دهم لع لمص مسينلا اولوق لاق مث ةلتسب مل
 مالسلاو * ديجم ديج كنا نيالا يب 3 لاءلع تكراب امكد# لا# لعوو د# لع

 رسورك يل طم 1 باد لب يلا لسن لج للاى ينو

 4 يي ا 00 0
 : جرسعالا نع دانزلا ا نيتعور عكر يق وضني ىتجاععبجلا نعي لدعو

 | ام كلاوفاضاه ىتل ف ور رنا لاق علو ةيلع هللا ص هللا وسر نأ ةردره يبأ نع

 نع كلام « ايشامو بكار هابق قاب ناك ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوس نارا
 نورت ام لاسق ملسو هيلع هللا ىلا لور نا ةرم نب نامعنلا نع ديعس نيب يا
 هلوسرو هللا اولاق مهيف لزني نأ لبق نم كلذو ينازلاو قراسلاو براشلا كيس
 ا 0 2

 كا يا 0 07 ا

 تال ردسي 5

 :ب الف يسرب ىدسا لع لسانا دا لاتفوس نذل اا

 يكذب مف يبست نم لوي ناكر مع نب هللا ديم نأ ا



 تارا رح

 أ منا ل تطعم نس لات سيووتج نزوح ص دعسوورب ىنه نع كلاس

 يالص تيصق الف ملبقلار أدج ىلا ةرهظ دنسمر مع نب هللا دبعو يلصا تنك لاق

 )00 ورضيت نإ كفنم امرمع ىب هللا دبع لاقنرسيال/ يغش لبق نم هيلا تفرصنا

 الئاق 9 ةويدمأ دع كداق هللا دنع 0 كيلا ل ل لان كيبضلا|

 ل 0 0 ---_ ا كنيمي ||

 108 دعأأ  ةكاجعلا سورمعاب د هل ف ا اساب مبري مل نيرجابملا |

 سايس نبا نس كلاس ع مقلا و ا د ل |

 يهديعس لاق من ”انيندعدك لك نع سلع هضم لدم املا ىب ديعس نع[

 00 الك :الصلا ىدسا نللدكو كلام لاق معك ابنه كتناف اذا سنو |

 # ةالستبفلا عئابستسج يه ||

 ةدانتق يبا نع يقرزلا ميلس نب ورمع نعرييزلا نب هللا ديع نوب رماع نرخ كلام

 بنليز يواعماما لضاخ وهو يصب ناكملسو ةيلعدللا ىلص. هللا 6-0 نأ يراصنالا ٍ

 || علا ةدعر نا يماملا ينال م املا العسر تن

 1 ا ام مكيف 0 0 0 هللا لوس

 كرات مهلتسيف مكيف اوناب نيذلا جرعي مئرجفلا ةالصورسعلا ةالص كي نوعدتتتو

 نولصي مهو مهانيتأو نولصي مهو هانكرت نولوقبف يدابع متكرت فيك مهب ملعا رهو ىلعتو |||
 | اناللا للص رجلا عوز مباع نم صيبا نع ةيرع نم 0

 افا اذا هللا لرمراي ركاب ى | معناع تلاقف سانلل يلصيلفرك اب رم لا

 اا ترك را اسال ءانلل
 هللا يجول لوي لاقف عصنح تلفن ن انلاب سار يلا رم اجلا

 ال رع لسا نع كلاس © اريخ كتم بيسال ن 0 الدسم
15000111111 
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 1ْ ءلاىلض لا لور امني لاق نار يملا ىب 0000 7-5 نامل نو

 | مب اس امردن ملف ناسف لجر هءاج ذا نانا وارشاد ارا الاب

 سم ال ل ا :يوح اذاف ملسو هيلع هللا ىلإص هللا لوسسرربتج ىتتح

 اد ناو هللاالملاال نا دهشيس بلا ارهج نيح ملسوديلعهللا ىلصفللا لوس, لاقف نيقفانملا

 هللا لوس لاقمل ةالصالو يلب لاف اصب سيلا لاقفدلةدابهشالو ىلب لجرلا لا ةفدلا لوس

 ظ نايس مالح نع ملسا يدب زنعشللام « مهنعمللا قنابترزنلاك قو |ماسوديلعاللا ىل "<

 | يبدصع: كيش ةيع اهنو يربف لءجت ال ممللا لاق ملسو هيلعدللا ىلصهللا لوسر نإ

 1 10+ رجس 36 ان س2 عماير وبق ا اذا موق لع هللا
 هللا لوسرل لاق مناو ىبمعا وهو هدوق موي ناك كلام نب نابتع نا عراصأل عبرا

 ارسصبلار يرض لجر اناو كيسلاو رطملاو مهلظلا نوكحت ابنا ملسو ميلع هللا ىل
 أ ميلغ هللا ىلص هللا لوس ةءاجن ممل ا

 || دللا لوسر هيف ىلضف وتلا نب ناكل لراعاق يل.غا نأ بست نبا لاقف ملسو

 1 ىلرمنا همع نع ميمت نب دابع نع باهش د قبأ نوع فلات « ملسو ميلع هللا ىل

 || يرخال لع هيلجر ىدحا اعضاو دجسملا يف ايقلتسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ف
 ئ نافغ نب نامنعو باطلا نبرمع نأ بيسملا نب ديعس نع بابش نبأ نع كلاس

 نادال لاق دوعسم نب هلاأ دبع نأ ديعس نب ىبح م نع: كلام 37 كلذ نالعني ابناك

 هفورح ميف عيضتو نادرتلا دودح ميف ظفحت ةوارق ليلق :رابقن ريك ىنابز فيس كنا

 0 .رورصقيو ةالصلا هيف 0 سربتك لسن قع
 فورسح ميف طفضت هوارقريثكح ةرابقف لولق ناز سانلا لع يتايسو مهئاوها لبق

 نورصتيو .عبطخلا ميف نوليطب يعي نم ليلق لثسي نمر يثك هدودح عيضتو ناءرقلا
 - لاق هنأ كيعس نب ىيك نع كلاما دع مهلامعا لبق مهءاوعأ يف ىنوئدبي ةالضلا

 ملنع نم. وتب اًميفرطن ملم تلبق نا ةالضلا دبغلا لمع لم ميه رظني ام لوأ لإ

 ١ 7 0 ب هليعرم وش فيسرظني مل منم لبقت مل ناو
 هللا لوسر ىلا لامعلا ببحا ناك ثلاق انآ ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جوز مةشئاع

 ني ساس دل د ةطانرو كف ك١ هدب يذلا ملسو يلع هلأ ىلص
 مسبب جبس مسح سيسي يس سس سلسل



 || ةبحاص لبق امهدحا كاهق ناوخا نالحر ناك لاق هنا هيبأ 0 '

 دسم

 - وع
 0 مس

 | ملا لاقف ملسو هيل“ هللا ىلاص هللا لوسر دنع لوال مليضن تركذف ملل نيعبراب

 | هللا ىلص ىروللا(لوسر لاقف هب ساب ال ناكو هللا وسر اي ىجب اولاق املس رخآلا نكخي

 | ريغ بذعربن لدمك ةالصلا لدم امنا هنالص هب تغلب أم مكحبردي أمو ملسو ةيلع

 اف هنرد نم يتبي كلذ نو رت أامف تأرم سهن موي لك هيف مجتثي مكدحا باب

 [ديطرمالا اكراسي نبا ءآطع نأ ةغلب هنا كلام م ةنالص هب تغلب ام ىنيوردت ال:

 نا ديرب هنا ةربخا ناف دبرت امو كعم ام هلاسف هاعد دجسملا فيس عيبي نم ضعب
 00030 ا تايق لا هول وانعم افايملاو ب كل

 | | اسنلي ناديزي ناك نم لاقو ءاحيطبلا ىبست دجسملا ميحان فيس بحر يبب باطلا
 ظ 08 ١ 2 . عةبحولا هذه ىلا جرجا نب نيراارخ درا

 5 ةالضلا كيب بيغرتلا عاج

 | لوستي هلا ديم نب جال عيس نا هيا نم كلام ني ليبس يبا هنم نم كلاس

 ىود عمسب س ارلارباث دجن لدا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لدر ءاج

 1للإ ىلبص هللا لوسر لاقن مالسالا نع لبوه اذأف اذ ى هح لوتو أم هقفن الو هتوص

 عودطت نأ ال ال لاق سصريغ يلع لد لاق ةليلأو مويلا كيس تاولص سهخ ملسو ةيلع

 نال ال لاق ريغ ىلع لاق ناضمر ريش مايصو ماسي هيلع هللا ىلص هللا لوس, لاق

 ال ال اقف اهريغ_رلع اه لاقف ةاكزلا ملسو هيلع هللا اص هللا لوس ركذو لاق عوطت

 ٠ هللا لوسر لافف هنم صقنا الواذه لع ديزا ال هللاو لوةبوهو لاجرلاو ,داف لاق ع وطن نأ

 يبا نع جرعالا نع دانزلا يب ا

 | مكدحا ب غيفاق لع ناطيشلا دتعي لاق ملسو يلع للا لص للا لوس نا

 ظتيسأ ناف دقن ليوط ليل كيلع ةدقع لك ناكحم بوصي دنع ثالث مانوه اذا

 ماب ةدقع تلعن ىل د نان ةدنعت لحنا اضوت نأن ةدتع نلعلا هللا ركن

 20 را بكي سلا مع ثيبخ ربا الو سفنلا بيط اسليشن

 او لل ىصضالورأشلا ذب نسب مل لدن ملم نم ةحاورم عيسف ك

 / 4 اسم يس د ا ل يس ل م ل مل ل ا قدح ةسسيسم



 1 ل يسوم و سوا ا سس همسسمسساهع هيا

 | ١

 أ عشا كلتو كلاس لاق مييلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لومنر نايز ذنم ةباقا
 موي ىلتغي نآكر مع نب دال نيم نا اق نع كلام « اندنغ اهيف ىالتخا ال يتلا

 1 سس كوشن ١ لرطفلا|
 ارا علا

 لام واش مانا فعل قال ل هر للا ىرم حدب

 ىك صف « 00 0 ل ياس ل دل تع ند

 5 وك 07 0 3 كلام لاقودغلا 5
 ظ 3 نيديعلا ةالص في ةءارتلاو ربكتلا فيس ءاجام ٠

 نأ دوعسم نب هيتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع نززاملا ديعس نب ةرمض نع كلام

 .,ييلع هللا نابض كلا لوسر ماناارتاف نإ اكام ينيللا دقاو ابأ لاس ناطخلا نيرذع
 ريشل قو 0 راو ديجملا نا ةرقلا» قنا ارقد ناك لاق ل نسال

 تازايبكت سه 0 د عبس مياس

 ١ اونرصنا دق سانلا دجو لحر يف كلاس لاق * اندنعر تال يرشللاب لاق ةازر ||

 ُكااشنسع داسيا سشسلا”مل مةدصسسل و سس يس عج

 سمس
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 دكا لصملا ف لص ناهناوةتزي يفالو قص ايف ةالض هيلع نوي الناقل قيةلسلا

 ةءارقلا 5 ريبناتلا ف اذييلو ةءأر ةلا لبق لو 5 زيكتو 2 كلذيرا مل هن ةلايد

 ا ايكلإ ولا رودس كد 5
 ْ اهدعب كَ ةالصلا ليقرطفلا مم يلاصي نك كي ملر وع نب هللا ديع نأ عن عقأن نع كلان

 0 ظ اننيعدعتاو 1 و .
 0000 نا ليت ب 0 تل

 ا 3 دود ع لا

 5-0 دعا اراظتناو ديعلا مب مامال 8 5

 34 | :ىمضالو ركفلا هدو كا انو نون: قالتصاال يتلا ةسلا ةديومت للاخت

 ادا ل2 كلان لعش ةالصلا تن نادل ملا ا ع ل

 ”رصني ال لاقف بطلا عمسي نأ لبق ىفرصني نأ مل لهرطفلا موي ماسالا عم ىلص

 |( مامالا في سني يدل

 0# 1 لكس دان يع رف 5

 00 و 0

 مسا.قلا نع ديعس نب ىيج نع كلام + مهب ملس مث مهسفنال اومتاو اسلاج تبث

 | ا ب وع ل الجل عبو 0 0 هزل ةالص نأ

 | يلاصي نآدعب دوت يا ا 550

 2-0 ةماعلا سدو9

 ١ رفض فرصا مث مهسنال اما نلف تي م وس يلب قضوا هم

 1 ا رد نال نور رولي ديفا درا م ل

 ا ةةنسشتمم



 ملسي مث ” دج م عكربف مامالا" ةآرو نوربكحيف اولصي ملنيدلاو .قرخال قبقي مث و

 ا غفاننغ كلام هم ىنولسي مئدتيراعلارتعكرلا هسفنال قر ولا
 ظ مامال مهب يلصيف سانلا نم مفئاطو مامال مدقتي لاق ىنؤخلا ةالص نع لئساذا ناك
 و مع لا سارا اواصي مل ودعلا نيب و منيب مهنم .ةفئاط نوكحتو عكر
 دعم نواصيفاواصي مل نيذلا مدقتيو نوملسي الو اولصي مل نيذلا ناكماورخاتسا

 0 نولصيف نيتفئاطلا نم دحاو لك موني نيتعير ىلع دقو مامالا ينرصنب مث
 ناف نيتعكر اولص دق نيتفئاطلا نم دحاو لك نوكيف مامالا ف رصني نا دعب ةعكر عكر
 رشلعلا لبقتسم انابكروأ مهمادقا لع امايق الاجر اولص كلذ نم دشاوه افوخ ىاك

 لور نع ال هقدر مع نب هللا دبع ئرانال عفان لاق كلام, لاق «ابيلتتسا
 بدلا ينيسملا نب ديعس نع ديعبلل ني: يح نع كلاجتم 0 ملسو هيلع هللا ىلبص هللا

 تبرغىتح قدنحلا مويرصعلاوربظلا ملسو ميلعاللا ىلص هللا لوسر ىلض ام لاق
 اسم بحا ت نومك نب ىلاص نع دمحم يب مساقلا تيدحو كلام لاق سيلا
 2+ 0-0 ةالسض كي ىلا كوس

 ظ :ةسييعلا وسجح ةلس فس ل ا
 ابنا ملشو ميلع هللا ىلض ىبنلا جوز ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماسه نعكلاب

 ةللا لور ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع في سمشلا تفسخ تلاق
 .مايقلالاطاف ماق مثع ركرلا لاطافعكرمثمايقلا لاطاف ماقف سانلاب ملسو هيلعدللا ىلص

 دجيسف عفر مث لوال عوكرلا نودوجو حوكرلا طاف عكحر من لوال مايقلا نودوهو
 سانلا تطغف سيمشلا تلجت دقو ىنرصنا مث كلذ لدم الك في لعف مث
 نافسي ال هللا تاباء نف ناتياءرمقلاو سمعلا نا لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحف
 لاق مث اوقدصتو اوربكو ىلعتو كرابت هللا اوعداف 00 متيأ 0 0 الو دحا بيلا
 هدبع ىنزي نأ ىلع 0 دحام ام ةللاو دمحم ةمااي ملتسو هيلع هللا ىلص
 كلام هب اريثك متيكبلو اليلق متكعضل ملعا ام نوبلعتول دللاو دمحم ةما اي هتما ىنزت وا

 تنبع لام دا سابع ىبب هللا دبع نعرانسي ىب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع
 لاق اليوط امايف ما ار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ىف سيلا
 0306 5 دسسشلل
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 مايُقْلا نودوهو اليوط امايق ماقف عفر مث الب وط اعوكر عكر مث لاق ةرقبلا ةوس نم اون

 اق ودوهو اليوط انايق مآق م لوالا عوكرلا نود وهو الدوط اعوك عكر م لوالا

 .[ا وهو اليوط امايق مآقف عفر 2 لوال عوكرلا نودوهو اليوط اعوكر عكر 8 لوالك مايفلا

 يرانا م دا لوالا ءوكرل أ'نودوهو البوط اعوكر عكر مث لوالا مايل | نود

 تيا نافسيتي ال هللا تاباءنمناتياءريقلاو سمشلا نأ لانف سمشلا تلجت دقو

 اسنيش تلوانتت كانيار للا لور اي اولاق هللا اوركذاف كلذ متبار اذان. تيك ةووملا

 ادوقنع اهنم تلوانف نجلا تدار فا لاقف تعكككت كاس مث اذه كماتم كيس

 || طق ارطن مىيلاكرا ملفرانلا تبارو ايندلا تيب ام منم متاكحال متانخاولو
 | لاق هلاب نرفكلا لبق نورفكب لاقددلا لوسي اي مب اولاق ءاسنلا اهلدارتكحا تيارو
 كنم تار مث ماكر هدلا نهادحا ىلا تنسحاول ناسحالا نرفكب وريشعلا نرفكي و
 دبع تنب ةردع نع ديعس نب ىيتي نع كلاس هم طق اريخ كنم تيارام تلاق انيش
 "| اتيلئس تءاج يدوبب نأ ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جوز .ةشئاع نع نجلا

 بذعيا ملسو يلع هللا_للددللا لوس مشئاعجلاسفربتلا ناذع سلا كذاعا تلاقف

 ىلصللا لوس بك, مثكلذ للاب اذبأع ملسوهيلع هللا ىلصاللا لوس لاذ مهوبق يفسانلا

 ماقمئرجلا يرهظ نيب ريف ىعض عحرف سمشلا تفسغف ابكرمةادغ تاذملسوهيلعدللا

 نودوعو الب وطامأيف ماقفع بذر مل البوطاعوكر عكر مئالبوطامأ يق ماقف :هارو سانلا ماقو_اصب

 البوط امايق ماق م نيج عفر مث لوألا ع وكرل ان ودوهو البوط اعوكر عكر 5 لوالمايقلا

 ماسقف عقر مث لوال عوكرلا نود وهو البوط اعوكر عكر م لوال مايقلا نود دلو

 عضو لوالا عوكرلا نود وهو الب وط اعوكر عكو لوالا مايغلا نود وجو اليوطامأيق
 *« ربقلا ياذع نم اوذوعتي نأ مجرم م لو:ي نأ هللا ءاشام لاقت ىوصنا مث دجس مث

 ن نوبصكجل اةهالص كة ءاجبلم »8

 قيدصلاركب يبا تنب ءامسا نعرذخلا تنب .ةمطاف نع ةررع نب مامثه نع كلام
 سسيشلا تفسخ نيح ملسو ميلع للا ىلص يتلا جوز .ةعئاع تيثأ تلاق اها
 اهديب تراشاف سانلل ام تلقف يلصت .ةهئاق يه اذار نولصي مايق ىانلا اذاف
 || تيقف تلاق معن يا اهسارب تراشاف تيا تلغق هللا ناعبس ىملاقو ءامسلا وحن
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 اع لع حافل مع ناين طوف طار شلال ال الا اليت ضع

 يف مشيا, دق الكوا مل ت "لنك غو ميش نم آم لاق من *”منلطع ىنئاو ملسو ميلع هللا ىلص 7

 0 لا يف نوتت مكن ل رضا و رايازتسل طا
 اذهب كبلع امامل لاقبف مكدحلا ىتوي ءامسات لاق امبتبا ئردا ال لاج دلا نتف نم
 هللا ىلصدللا لوسر دهن وه لوقيف 50 59 يردأ ال ىنقوملاوا نموملا ااماق لجرلا |

 دق اعلاص من مل 31 لا لل ايان طولا تاي لا دل ملسو ميلع
 تعيس يرد وقيفءامسا كل اقام بتي يرداال بانر اوأ قفانملا اماوأ نمو تنك نانلع
 8 افا فرب لس بشلل دك و يتوسل عايل ىاثلا
 اللا دبع ثعيس لوقب ميمث نب دابع عمس منأ مزح ن ا ركب يل نفاق دس اال ١

 ىقستساف ىلصأا ىلا ملسو ميلعدللا ىلص هللا لوسر جرخ لوقي ينزاملا ديز نب |
 ١ لاقف يه مكءاقستسالا ةالص ن مدل 08مل لبعاو 0

 أوعديو أتمئاق 2 م نيك

 لوح اذاو ةءارقلاب نيتعك يا يام كيلا سر ارضا لبق
 ئاطسنلا لوفمأو سيمبل املا مطل لع ئدلاوةملابطت لل ملوي ل دللا
 4 دوست مهو ملبقلا نولبغتسي رامز مامال لوح اذ ميدو

 #3 5 الا فشل اكل

 رم هللا 0 هيف نبورمع نع ديعس ند ىيج نع كلاف

 هان لك 00 يا نسي 9 ّ هنأ ن ءرهن ىب 5 نس 0 0 كي ل |

 دلا عداف لبسلا تعطقتو ىشاولا تكحا» هللا لوسر اي لاق ملسو ميلع هللا ىلاص
 ا ىلإ 07 لام سلا ل ا هوب رطمف ملسو ميلع للا ىلص هللا لوسر اعذف
 ا لبسلا تعطقناو تويبلا تمدبت هللا لوسراب لاقف ملسو ميلعدللا ىلص هللا لوس

 ماكاو و لابجلاروهظ مس بمللا ملسو ميلع ةللا ىلص هللا 5 لاقف يشارملا نكسادو

 5 لاعايرزفلا اح نعتب ا مجيناف لاقرجشلا نبانمو ميدوال وطب

 ظ 17 ءجسلا ةاباص نا دا دانأف سيلا هل 1 ءافيشتسال ةالض امتنأف لغير

 ا

 ظ



 20 . ظ 13 سميع سس
 فايع ناو لافف ءاسشن نا دعس كيس كلذ نموه فللام لاق عجر اذا

 8 مىجتلاب رطسيتمالا ا
 00 د وللا ب نب هللا ديبع نع ناسيك نب يلاص نع كلام
 ْ يسبصلا ةالسص ملسو هيلع هللا يلف ىلا لور اذ كاس لاغدتتا قبلا دلاخ نبا
 ' وووننا لاعب 7 ما كيسي للا يي راع ناي مسالا
 | رسفاكو يب ندوم يدابع نم يبصا لاق لاق ملعا ملوسو هللا اولاف مكبر لاق اذأم |

 ” لفاداب و , سوم كلذف متجرو هللا لضفب انرطم لاق نم اماف يب
 000 ا كاس+ حالا سرب يبرثاك كلذف اذكو اذك ءونب انرطم لاق |

 | نيع كلتف تسهآشت مث يرحب نآشنا اذا لوي ناك ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي |

 | ١ او دنو فلنا ليدي ناك ةريرم ابا ى را ديلي نا كلاش هب غقم دغ

 | « اهل كسيم الف هجر نم سانلل هللا يتقي ام عيال هذه اولتي مث رتفلا هوب انرطم
 | منجانح ل ىاسنالو تلا ابا سيعلا 5

 0 ل ب و ا ناو هافعلا
 | سيياركألا هذهيب عنضا بنيك يردا أم هللاو وقير صعب وهو ملسو ميلع هللا ىلص هللا |

 ' | الف لوبلاوا طياغلا ىلا مكدحا بهذ اذأ ملسو ميلع هللا ىلمص هللا لوسي لاق دقو

 | هئاراصنال نم لجر نع عفان نعدلام ه« مجرقب اهربدتسي الو ملبقلا لبقتسي
 | 2 لوبوا طياغل ملبقلا لبقتست نأ ىبهني ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر عمس
 9 لوب وا طياغل رلبقلا لابقتسا كي داصخرلا #

 | ناسبح نب عساو ممع نع نابح نب ىبتي نب دهم نع ديعس نب ىبي نع كلام
 | ليقتست الف كتجاح لع تدعق اذانولوةي اسانا نأ لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع

 1 هللا لوا تيارف ال تبر بط لع. تيقترا ذقل هللا دبع لاق سذقملا تبب الو ملبقلا
 || نم كلعل لاق مث متجاحل سدقملا تيب البقتسم نيتتبل لع ملسو ميلع هللا ىلص |
 || عفتريالو دجسي يذلا يعي لاق هللاو يردا ال تلق لاق مهكإروا لع سولضي نيذلا |

 ظ ضرالاب قصال وهو دج ضرالا نع |

 ا



 اقاصب اءر ماسو ميلع هللا ىلدهللا وبر نادم عريدلل دبس نم يلا لل اما

 ا 1 20 سر

 م هيما يسر وج يسرح
 د هيب ةلاويدد هاب ةييسلوب ده

 ةالص يف ءابقب سأنلا امنيب لاق زدازمع :ني.هللا جبع نعراشدن اوم: هيلا كاد

 | ةليللا دلع لزنا دق ملسيو ميلع هللا ىلص هللا لوبير نإ لاقف تاء مهءاج ذا يبس
 ١ اءزاذتساف ماشلا ىلا مههوجو تناكو اهولبقتساف عبمكلا لبقتسي 1
 0 ييسو هيودعاو امو توبا 8

 ب ظ ههوجيوسبو مع
 ب رو لا دجسم في:ءاجام 2.3: .هسأ]

 ْ يا ماوي أذ يدهس يهل لق مل هلطدلا ىلا لي ناطر

 ظ ا يطل سدا ليوا يدا ديس يناعدل ةيح يل نس اخ

 نعدلام « يضوح لع يربنموةنجلال ماي روم خوري بنسو تيفي ام لاق ملسو
 10 نا 0 م

 د . نانا 09 ١ اسما جرت في دأج 5 3 ظ

 [”ذمد ادا كوبا « لا دباس هلا اا رسال
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 7-1 هه هما 3 تعم دج كدا اقسم 7 "ب3235 تي
 0 ا ع ل ع ملم

 ؤ ا” طلع الف 70 ةالص ا كدي اذا 0 5 نام هللا لع 1

 9 1 ('ذ'ذظذ5
 _ م ا تح اس ا ع يحسم كس تول حمس بحل

 ض 1 1 لا اع ل 0 ني ةيناكاودا يياطملا نب

 7 0 ايضا ميلظدلا 9 0 داع دا

 , معن تل اق دجاسملا لدارسا ينب هاسن عنموا ةريعل تلقف ديعس نب ىيحي لاق
 5 4001 أ
 الس لا لوس امو كل ياو ا ييلخ كار كك يا قريدللا داع لع كالابج ْ

 اننلحا راضيا تالا لاق رخاط الراء رقلا ندمبال نأ مزح نيورمعل مل سوميلع هللا ١
 ما كي نايعل كلذراج لو رهاظومو ال ةدايسو لعرالو بتقالعي تنمبدملا

 رك امنا 00 علا يو راسب عئذلادب ناكل نر ال كلذ ةركب

 [ييلطلا كلام لاق و الا توا و
 : 00 ع ىتلا ميال مازنمب ع امنا نيت 11 رنب الا هذه عقر 5-0

 | ممرك ف عد ةي :ركذ ءاش نمف ةركذت ابنا الك ىلعتو كرابت هللا لوق ىلوتو

 م ةررب ماركح ةرفس يدباب ةرهطم هعوفرم
 #ُ ةوضو ريغ لع ناءرفلا ةءارق كي مصحرلا هين

 ناك ةناطملا نب رمع نأ ني ريس نب دهن نع نابتخملا | ةميمت ىب !نبا ويا نع كلام

ددجتم ايعمرع افاعسا لرد يح ع كلاش
 طفت نييرشا ب دير ت

 ”000 ا

 1 نكي ءارس | ..ويوع ١ ميدل ىيبغنأ. هان يلا تردحل اه هيو ديلع دللا قاض

 ظ : السرب لاقفىاءرقلا ارقب وهو عمدومت ةلح اعل به ذذ :ىاءرقلا و ءرقد مو موق ف

 » نادرقلا فاني دا يالا يلا ابك 5

 ْ "رو نسمع نر ١ يراقلا ددبع نب نجرلا دبع نع جرعالا نع نييصمعلا ن نس دووأد نع كلام

 ا ربظلا ةالص ىلا سمشلا لوزت نيح هارقف ليلا نم هبزح هتاف نم لاق باطخلا ىبا
 دسغوأانأ ناك لاق هنا ديعس نبى يع نع كلام 5 0 ةنأك و وأ هتثي مل هناف

 ةايايراملعاس يدا ٍفربخا لاقف الجر دج اغدف نيسلاجي ومع نب ا 1 "ا

 ةدتسشسيي ين ةنيييتين ا ا 3
 ---06خ - تح ا جيل 7-777: -53--

 ببمهجمبطيجم هيل ا ا د



 سلا

 ب بدبدددجعاايئ يبس سس بابمابمما ب بسمات حسم حم م م ب م م

 2 1 1 نالو .رسح ديز لاقف عب عبس ف ا

 1 هيلع فقاو ةربدتا ْئ 30 زلاق كلتسا قاف لاق كلذ م
 ناءزقلا يس < ا ا ل 0

 ممل

 لدا ىلا دم وعيا دم نطل د ب

 لبس 3 ا 21 هلصيو هيلع هللا 0 ناكو اهارقا انو
 .ة(هيلع هللا ىلص هللا لوسر اب مستهل لق يوورتسا د كي ١

 ِ راؤاوابن اقف اهينتارقا امريغ لع ناقرفلاة روس ارقي اذه تعمس نا هللا لوشر اي تلقف

 هللا لوسر لاقف ارقي هتعمس ىتلا ةءارقلا ارقف ارفأ لاق من هلسرا ملسوديلع هللا ىلص هللا
 اذه نا تازنا اذكح لاقف اهئارقف اقأ يل لاق مث تلزنا اذكع ملسو هيلع هللا ىلص
 اللا رديف يعامل نع كلام © ةئمرسيت ام اوءرقاف ىرحا دتعبس لع لزنا نادرقلا

  لئمكح ناءرقلا بحاص لئثم امنا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نارمع ىببا
 نع كلام « تبهذ ابق نأو ابكسسا اهيلع دداغ نا ملقعملا لبالل بحاص

 سافروا لاو نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز .ةشئاع نع ةيبأ نع ةورع نب ماشه

 هللا لاسقف يحولا كيتاي تنيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور لاس مايه
 ايف يلع ضارب درا تلبس بارشإا انايحا ملسو هيلع هللا لع

 وعم ياوبنب هتيم زج ا د

 مأ نب هللا دبع كبس ىلوتو سبع تلزنا لاقدنا هبيا نع ةورع نب ماشه نع كلاس

 0 اول رن يلدا كس ين

 هي اكل يلا لهل للنادي ب للا يأ



0 

 ا دمع | 9

 ' ” 0 كادياسلا لس 20001
 |00 لت انتكالا يحير تكدس لاف كيمذل كل لك تارم ثالث ١
 0000 ا 0 رع السر سعب لق رت يل كت ا تيل

 ظ اديب ىلص هللا لوو تن لاق ارق يفلت ىدكي ى | تيش دقل

 ع كيب لي لل سر تسلا

 ناءرشلا نومرقي مهلامعأ عم مكلامعاو ميمايص عم مكئايصو مهتالص عم مكحتالص
 الف لصنلا ف رظتةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهرجان ز واجن الو
 قرامتتو نس ىرال شرأ كيبيرظنتو ائيش“ ىرت الف حدقلا ثيرطنتو انيش كرت

 روس لع كك ليعلم دلت ئاد قلقا قوغلا يف

 ظ 2 ناءرقلا ةيعشس قينناؤ أل د دجاام

 هللا لوصر نأ مهربخأ ىرصنا الن اهيف رييست نقشنا ل ةريرهأبأ نا

 ا
 | لج ساري دهم للا ةرمارع بالما رس ناش :أرصم

 ىنبدللا دبع تيار ىلاق هنار انا ا هللا اب كفاقسا وو اواييس كالو دجلا

 (رمع نا جرعالل نع بابش نبا نع كلام « نيتديعس علا ةروس كين دجسر مع
 نع كلام » ىرخا ةروسب ارفف ماق مل ” اهيفريسف توهاذ [ مجنلاب ارف بالخلا نبا

 قرن هعمجلا ايلا باطلا نيردع نا هيبا نع ةدرع نب ماشخ

 ظ ل لاتفجسلل ىلا ايت ىرمال دما ا ةييعتومبما

 ا

 02 الاسللال 2 225913931919لاالالالاالل لالا اا ا 7 7 2

 |! | كلام لاق « ديس ربل ل ةدجشلا اذ مال لوني نا ل لمعلا ني ل كلام
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 | ميس ابنم لصف ا #1 نسل ادن دوب ةرمكع ىدحل نت هل اا ميازع نأ انددعرمالا ا

 دعب الو ! أ ةالص دعب اثيش ىناءرقلا دوجس نم ارقي نأ دحال يغبني ال كلام لاق

 | علطت ىتتح يبصلا دعب ةالصلا نع يبن ملسو هيلع هللا ىلى هللا لوسر نا كلذورسعلا |

 يغبنبالف ذالسصلا نم ةدجسلاو سمملا برغت ىتتح رصعلا دعب ةالصلا نعو سمعا |
 ضياح ةارماو ةدجس ارق نمع كلام ليسو نّيتعاسلا كني لي ةدجس ارتد نا دحال |
 ليسو نارهاط امو ال ةارملا الو لجرلا دجسي ال كلام لاق دجست ىا ابل له عمست |
 | كلام لاق اهعم دجسي نا هيلعا عمسي اهعم لجرو ةدجس نارق ةارما نع كلام |

 نومنايف لجرلا عم نونوكي موقلا لعةدجسسلا بجت امنا اهعم دجسي نا هيلع سبي ّْ
 | سيل اهارقي ناسنا نم ةدج- عمس نم لع سيلو هعم نودجسيف ةدبسلا ارقيف هب |
 | # ةريبسلا كلت دجسب ىاماماب هل ظ

 3 كلملا هديب يذلا كرابتو دحا هللا وه لق ةءارق 510 8 |

 يردحلا ديعس يبا نع ةيبا نع ةعصتص يبا نب هللا دبع نب نجرلا دبع نع كلاس |
 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوس ىلإ اذغ جبصا|هفاهددرب دحاهللاوهلاق ارقي الجر عدس هنأ |
 ةدبي يسفن يذلاو ملسوهيلعدللا ىلص هللا لوس,لاقناملاقتي لج رلاناكودل كلذ ركذذ ْ

 نيلجلا نفيه نب نمزلا منع ناب هللا ع نيم كلاس هي نامزقلا سال
 ىلصدللا لوسر عم تلبقا لوقي ةريره ابا تعمس لاق هنأ باطخلا نب ديز لا# لوم |

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاقف دحا هللاوه لق ارقي الجر عبسف ملسو هيلع هللا |
 | كمه نا هادف ني زعروبا قاع نبأ لابن دلل لي رايح شالا تبجو |
 | ترئاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ءادغلا ينتوفي نأ تنقرف مث هرشباف هيلا |

 دق هتدجوف لجرلا ىلا تبهذ مث ملسوللا هيلع ىل ص للا لوسر عم ءادغلا |
 لاق ى ةربخخأ هنأ ىفوع نب نمجرلا دبع نب ديجح نع باهش نبا نع كلام « بهذ |
 « ١ اهبحاص نع لداجت كلما هديب يذلا كرابت ناو ناءرقلا ثلث دحا هللاوه |

 5 كابو كاب مال صبح اف نال 0
 هللا لور نأ ةريره يببا نع نامتلا يلاص يبا نعركي يبا ىلوم يمس نع كلاس |
 وهو دمجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال ةدحو هللا هلا ال لاق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص |

 هل سس سيسي للم سس سل 35 غطا ببي ثبببببببببب



 72259552-093 تت تلمح

 اعدل ظبحكرو: نافارعغل 1 مل تناك ةرم هئام موي ثيسريدق عيش لك لع |

 ش ىتح كلذ هموي ناطيشلا نم ازرح مل تناكحو مئيس هئام منع تيعدتو منسح |

 ||| نع كلام , كلذ نمرثكا لمع دحا المي هاج ايم ولو

 هللا ىلص للا لوسي نأ دهوك له الاولاد يبا نعركب يبأ ل نوم يوس

 ناو هاياطخ تطح ةرم ةئام موي في هدمحبو لآ لس لاف نسلاملام 5
 ءابطع نع كلملا دبع نب ناميلس ىلوم ديبع يبا نع كلام هءرجبلا دبز لثم تناك

 نينالث ؟ءاثالثربكو نيثالثو راها لارج وب لاقمنا ةريرهيبان ع ينبللا ديزي نب

 28 كلملا مل مل كيرشال هدحو هللا ال ملا الب .ةئاملا متتخو نيث الثو اثالث دجو
 :ىنقرادغ نع ء كلام «يرريجملاب دي: لدم ناك لوم ونذ: تزرفغر يدق. حوش: لك لخ وهو

 لوق اهنا ناحلاصلا ت افيطمانل انس لوني دج منا! نسما نب ديفيس رع دايص

 نع كلام « هللاب ال ةرق الو لوح الودللا الهلا الودلل ديحلاودللا نامجبسو ربكا هللادبعلا
 مكناجرد يف اهعؤاو كل مكلامعاريخ# مكربخ ال ءآددلا اوبال اة لاقدناداب زيبانبدايز
 ودع اوقلت نأ نم مكل رخو قرولاو بهذلا ءاطغا نم مكلريخو مككلم دنع اهاكزاو
 دابز يبانب دايز لاقى لاعت للاركذ لاق ىلب اولا مكحفاعا اوبرضيو ميلا اريويضتت
 |0010 سفاح نبأ لمسام هي ذاع سراج املا

 نود نر يع اع نربجملا هللا دبع نب ميعن نع كلام + لج وزع هللا ركذ نمدللا
 ىلاص هللا لوسر ءارو يلصن اسوي انكح لاق هنأ عقار نب .هعاقر نع ةيبا نع يفرزلا
 دللا عمس لاقو ةعكرلا نم دسار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عفر ايلف ملسو هيلع هللا
 000 را ايل ديف انايسانبط اريك دج ذيل كلو ار ةائارو لاجرر,لانق هد نمل |

 لاقف هللا 0 ايانا لجرلا لاق افناء ملكنا نم لاق ملسو هيلع ذللا ىلص هللا
 الوا نيبتكي مهيباا هنو دتبيا كلم نيئالثو تعصب تيار دقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس
 5 دانا لا لقاءا بم اكل كح ادم 4

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبا نع جرعالا نع داسنزلا يبا نع كلاس
 ةرسخالا قي يتنال هعافش وعد ئيبنخأ نأ ديراف| ابب ارعدب ةوعد عوبن نال ملال

 أوعدب 5--_دب لع لاراب دللا »للغاز بزا لعلب دنا: دعس بانر ربط رم كلإعم

 م ومس حيل م مم
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 2 وو هجيج وويوي مج ويس

 ' يع ضقا انابسحردقلاو سمشلاو انكس ليلا لءاجو حاسبصال/ قلأف مهللا 5
 ظ ل تاب ناب ا ارو ا ا

 لقي ال لاق ملسو ميلعت هللا قلَص هللا لوسر نابةريزه نأ نغ جرعال نع دانزلا يب

 مناف رح ينعر أ مهللا تئش ١ يم هلال

 نا ةربره يبا نعردلا نب كيوم ديبع يبا: نع بباهشنبا نع كلاس « سلوكك
 عتروعد دق لوقيف لجعي مل ام مكدحال ب باجتسي لاق م و ميلع هللا ىلص ا

 مس يبأ نعورغالا هللا دبع يببأ نع ناهش نبا نع. كلام ه« يل بجتسي

 إي كرافت هت لاك ملي هيلماللا قاض راء از 4

 نيعتساف يوعدي ند لوفيف رخال ل يلا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلا دليل

 نب دن .نع دنيعس نب ىيجي نعدلام © ةلرفغاف يتسم م هان ناسي
 ني ىلا تيتان تساكك كلاق نييذرأا مأ م دهابع قا يبيتل أ ثراحلا قس مهاربا

 ش 3 يونج سر فلسا لطي كي

 دايز يبا نب دايز نع كلام * كسفن لع ثينثا امك تنا كيلع ءانث يصحا ال

 لضفا لاق ملسو مياع هللا ىلص هللا لوسر نأ زيرك نب هللا ديبع نب محاط نع

 ال ةدحو هللا الملا ” يبلق نض نوئيبنل هئيبنلاو أنأث لق ام لضفأو فرع موي ءاعد :ماضَقْلا |

 لوسر نأ سابع ,هللادبع نع يناميلا سو واط نعي كملاربب ,زلايبا نعكلام « هلك يرشنال

 مهللا لوقي ناءرقلا نم ةروسلا مهلعي امك ءاعدلا اذه مهلعي ناكملسو هيلعدال !ىلصللا

 ا هايس

 متسلسل

 ءاقالا اكمل ميلا 0 اللا لوشن د للا هم نع ىاسبلا لا
 لال را 0 0 لوب 7 38 ا لا

 كيلاو ثمصاخ 5 ثبنأ ا تل كيلعو ثنمأ» 37 تياسا كل ا ىلا ظ
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 ا

 ا ل1 لا دجنا سارتر رشاو فررعار ينعي يلا ::يسدكاش
 ْ ةيواعم يبب ينرمعنب هللا دبع انءاج لاق منا كيتع نب رياتج نب وللا دبع نغ كلام

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص ني نوردت لد لا نم يرق ينو

 لاقف منسم ةيحان ىلا مل ترشاو معن هل تلقف اذه مك دهم ىف ملسو

 نسينملاسب مكابي ا مهريغ نم أودع مهيلع رهظيال ناب است نسلقن نيب

 نلف رسع نبأ لاق تقدص لاق اهعنيف مهنيب مهساب لعبه ال نب اعدو امهيطعأف

 : نمام لوقي ناك منا ملسا نب ديز نع كلام م ممايقلا موي ىلا جربلا لازي

 ملرصدي نأ اماو مل ناجتسي نا اما ثالث ىدحا نيب ناك ال اوعدي عاد

 # منءرفكحي ناااسأو
 # ءاينه تعدلا ةيم لبعلا 5
 ريشأو اوعدا اناوربمع نب هللا دبع ياء لاق منارانيد نب هللا دبع نع كلام

 نسب دنيعس نأ دنيعس نب ىبني نع كلاض هه يناهنف .دي لك نم عببصا نيعبصاب
 ءاسسلا وحن ميديب لاقو ةدعب نم هدلو ءاعذب عفريل لجرلا نا لوقي ناك بيسملا
 الو .ةيالهذه تلزنا امنا لاق منأ ميبأ نع ةورع نب ماسش» نع كلام * اميعفرف

 ليسو ىبجي لاق ءاعدلا كي اليبس كلاذ نيب غتباو اهب تفامحمت الو كتالصب ربجت

 .مسنا كلام « اهيف ءاعدلاب ساب ال لاقف رب وتكجملا ةالصلا يف ءاعدلا نع كلام

 نعف كدتسا ينا ميسيللا لوقيف اوعدي ناك ملسو ردت لاضوللا لدم ,رأآ عغلب

 'يصبقاف ىبتف سانلا فب كدا اذاو نيكاسملا بحو تاركحاملا كرتو تاريخا
 نم ام لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس نأ مغلي مذا كلاسم م نوتفمريغ كيلا

 0 ا نبال با سوجادل ايم مل ناك ال ىده ىلا اوعدي عاد

 مهازوا نم كلاذ صقني ال مهرازوأ لادم ميلع ى ناكالم ةلالص للا أهعدي عاد نماصو

 0 اتوب يلج عبللا لاق رمع نب هللا دبع نا مغلب منا كلام « اثيش
 ترراغو نويعل ا وج نم موب :ب ناكمادردلا ابا اد كلام

 علا تناو يلا



 اانالا

12111010100 
 مللا لوسر نأ يحب انصلا هللا دبع نعراسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع كلام ظ

 اهقراف تعفترااذاف ناطيشلا نرق ابعبو علظطت سمشلا نا لاق ملسو.ميلع هللا ىلص

 ىبنوابقراف تبرغاذافاهنراق ورغلل تدداذاف اهقراف تللزاذاف اهنراق توتسا اذا مث

 ماسشد نع كلام 5 نتاعاسلا كلت كي ةالصلا نع ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس |[

 0 ادباذا لوقي ملسو ميلع هللا يباص هللا لوسر ناك لاف منا .مييا نع ةورع نبا
 0-- ةاليحلا اورخآف سمشلا بجاح يناغ اذاوزربن ىتح ةاليعلا اورخاف سيشلا

 2 دعب كلايم نب. سنا لع انلخد لاق منا نجلا دبع 5 ءالعلا نع كلام تيغن

 تعيس لاقق اهركذو) ةالصلا ليمعت انركذ متالض نم ع غرف الن رسعلا يلصصي ماقف

 55 نيقئانللا ةالص كلت ىيقفانملا ةالص كلت لوقت ملسو ميلع هللا ىلص هللا د

 نرةلعوأ ناطظيشلا ينرق ىنبد كت ناكمءسمشلا ترفصأ اذا ىتح مهدحأس لجين يقفانملا ةالص

 نأ دج نب هللا دبع نع عفان نعكلام # اليلقالا ابهيفدللاركذيالاعبرارقنف ماقناطيغلا

 ءلا عولط دنع يلصيف مكحدحا رحت: ال لاق ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسو

 ناةريره .يبأ نع جرعالا نع نابح نب ىبحي نب دهم نع كلاس < اهبوزغ دنعاالو
 سديهعلا' نئورشت: ىسحعزشعلا دعيرةالتغللاا نر يبق ملسو ميلع هللا ىليص هللا لوس

 دبع نعورانيد نب هللا دبع نع كلانم 3 سيشلا علطن ىتح : أ دعب ةالصلا نعو

 الو سمشلا عولط مكحنالصب اورج ال لوقي ناك باظحلا نبربع نارمع نب هللا

 ناكو اسهبورغ عم نابرغيو سمعلا عولط عم هانرق.علطي ناطيشلا نآف اهبورغ
 هنأ ديزي نب تميانسلا' نع ناس نبا نع تلا فق ةالصلا كلت لع سانلا برص

 5 رصعلا دعب ةالصلا ذةيردكحاملا يرضي ناطملا نبارمع ىئدر

 5 ريافتما] 3 09 -5851- 5

 انييكبوت ملسو ملأ لغو ده انديس ا هللا ىلص هم ميحرلا نجرلا 0

 تيسينلا لاش نيب

 نصي يف لسع اسير يللا نيل ىلا ادا نس ع
 5 ما نع سيريس نب دحم نع يناسيتخسلا ديت يبا نب بيبا نع كلاس
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 | هتنبأ تيفوت نيح ملسو ةيلع هللا ىقلضص وللا لوس انيلغ ناد قلاف نينا ميرابجالا

 ةرخالءأ يف نلعج اور دسو ءامبد 000 كلذ نمرئكاوأ اسوا انالث اهنلسغا لاق

 ةوفح اناطعان :انذ ذأ أنغرف ألك ئرلاتق 0 نتعرف أذ ل ائيشوا اروناك

 ١ ١ 5 7-0 يبا نب هللا داسبع نع كت كلام 3 ةرأز ,أ ةوقدحب ىبعت وعن : هأيا اب نرعشا لاغذ

 نم تلامس تجرخ مث ىفون ' نيح قيدصلا ركب الس نيم تدل

 ٠) لع لاهغ دزبلا يدش نوي اذه ناو ةمئاص نوا: ثلاقف نيرجابملا نماه
 اا3 اهعم سبلو ةارملا.تتام اذا نول وي ملعلا م اك ااقن ل

 ابنم كلذ يلي جوزالو اهنم كلاذ يليدحا مراحملا يوذ نمالو انف

 هعم سيلو لجرلا كلهاذاو كلام لاق ديعصلا نمابيفكحو اهببجوب يسمف تمي
 27 وصوم عوش ايدنع تعمل لاعلا نييلو اعللام لافدايصيأ هقيفع ءاننالا دخا

 , ظ ريظقف لسفي نك الو دواعم عقم كلاذل
 0 ظ تيما ننك ةءاجاسم 3

 0 ةيلع هللا :نلص يبنلا جوز مهشئاع نع يبا نع ةورع نب ماشه نع كلام
 صييق اهيف سيل يلوح ضيب باوثا مةئالث لي نفك ملسو هيلع ىلص هللا لوسر
 رحفرم اال لولا ل راق نب نع ع فلاب و متابعا
 أبا نأ يغلب لاق هنأ ديعس نب ىبي نع كلام * ديلوكس ضيب ياوثا مئالث كي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفك مكح في ضيرموهو ةشئاعل لاق قيدصلا ركحب
 بول بولا اذه اوذخركب وبا لاقف مةيلوعس ضيب باونا هتنالث هي تلاقف ملسو
 تلاقف نيرخأ# نيبوثاعم ديف ينونفكح مل ؟ هواسغأف نارفعز وأ قشم هباصا دق هيلع

 ذليل اذه امناز د روش سكات

 ورع نب هللا دبع نع ىفوع نب نجيرلا دبع نب ديج نع باش نبا نع كلام
 نكي مل نان تلاثلا بونلا يف فليورزويو صمقي تيما لاق هنا يصاعلا نب

 2 ا ا

 #َ ةايب بلا ماما 8
 اوداك ريعو ركب أبآو مما ةيلع هللا ا ىلس هللا 0 اون يان 3 مش نبأ نب كلام
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 ازددكملا ب نجم نغ فلادم 6 رمح نإ هللا ديو زج مامر قلقا رار 11 ىلا
 ماما سانلا مدقب ب يحل برس ا رطبا كريسسلا س0 ْ

 ووو ل وابا

 , ا تا لاك احل ا نع |
 3 راش الا كو يو #

 0 راع ا اع اا ذئاب يرام مل صحا

 قانقرانب هوم ديب حبشي نأ يبن هنأ ةريره يبأ نع يربقملا ديعس يبأ ن بأ ديعس نع

 75 كلاذ :ركبي اكلام تعبس ىيح

 وبان لا ل يو كسللا 03

 ىلإ هللا لوسر نأ ةري ره يبأ نع بييسملا نب ديعس نع برابش نبأ نع كلام
 ىلصملا ىلا مهب جرو هيف تام يهنلا مويلا يف سانلل يشاجنلا ىعن ملسو هيلعدللا
 ياهل سجى فل 3 اريبكت عبرا ربكو مهب فصف

 .,ديلع هللا ىلص هللا لوس بخاف تضرم منيكسم ىنا ةربخخا هنأ فينح نبا

 لاقف مهنع 5-0 نيكابيملا دوعي مأسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناكو لاق ابضردب

 نع ؛ جرت اهب ينوتااتف تنام اذا هللا ىلء هللا لوسر
 ينذلاب ملسبو هيلع هللا ىلاص هللا لوبيرربخا سبصا ايلف" ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس
 كجرخن نارك هللا لوسراياولاقف اهب ينوتذوت نا مكرما» ملا لاقف اهناش نم ناك
 ايربق لع سانلاب فص ىتح ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر جرخف ىكظقونو اليل

 3 كلاذ نم هتاف ام يصضقي لاقف هضعب هتوفيوةرابتملا ل

 * ب سوادا لع اللا راما ,
 هم 00 2 0
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 | يف دزن نسم ىلكوا ملا ديلا تن لل د ءاو تناالملا 3 |

 او تيل لقب بسلا دعس تمس لق ل ديس نب ىه كاس

 59 اب را 1يتاتواو رل و
 000 رسعلا دعبو ب | دعيزيانجلا لع ةالصلا 5

 ىنأ بسطي وح نب نآيفس يبا نب نجرلا دبع ىلوم ده ملمرح يبا نب دهم نع كلام
 |! ةالص دعب ابتزنانجب ا ويقول هع ءأ ثدب بيز

 دبع تعينت ملمرح ىبا نبا لاق ريصلاب سلغي قراط ن "لل عيقبلاب كتعضوف

 عفترت ىتح اهوكزتت نا ماو نال مكحتزادج لع اولصت نا انما اهلهال لوةيرمع نب هللا

 رسحلا دعب ةزانجلا لع ىلكي لاسق رمع ني هللا دبع نا عفان نع كلام « سمشلا
 1 رو

 |( نديسملا فين رزياسنجلا لع ةالسملا

 71|| منيلع للا ىلض يبنلا جوز ةهئاع نعاللا دييع نيرمع ىلومر ضنلا يبا 5
 ؤعذتل تام نيح دجسملا فيس صاقو يبا نب دعسب اهيلعردي نأ تما اههنأ ملسو
 | الا ا حوا كسلا ثلاقف ابويلع ا ا

 | نع ا ديشملا فيس ال ءاضيب نب ليهس لع علسو ميلعللا ى
 ّ دحسللا في ناطحلا نيرمع ىلع ل

 أ يانا ةالك تملا مساس كنج *

 533 نولضي اوناك ةزيزه اباو دم ني.هللا دقو نافع نب نامثع نا مغلي منا كلاتن
 | ةلبقلايليامم ءاسنالاو ماماليليامم لاجرلا نولعجيف ءاسنلاو لاجرلا ةنيدم اب زيانجلا
 0 ب لل ريال ناسا ناكح ردع نب هللا دبع ىا عفان نع كلاس
 نإع لتنجرلا ىاصتاال لوفي ناكريع نيدللا دبع نا عفان نع كلاس « ميلي
 00 دكار مكاو كنان عاما تعب لاتمام و دا هزانإل 1



 ب اة

 ّ ييطومأاو اهلا اال الب ل 9

 ل اال 10 | 5

 انالعلا موي ' نشد نين ال موي ىثوت ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا ١ مغلي منا كلاش

 هينا نا لاح 00 فدي سان لاق ادا. مهبونالل اذاذناا بيغ يللا نع
 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لور تعبس لاقف قيدصلاركببوبا ءاجف عبقبلاب نفذي
 ام رجم اللاوو يذلا مءناحكحم د الذق ياض

 01يناير 10مل يذلا
 هللا ىلص هللا لوسر توويب تقدص ام لوقت تناك ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا جوز
 يبنلا جوز دشن أع ى ناديعس نب جي يللا 8 .قيزاركلا عقو تعمس ىتح ملسو هيلع

 ا دو يرجح يف نطقسرامقأ غئالث تيإر تلاق ملسو ةيلع هللا ىلص

 يس نضدو مسلسو ةيلعدللا ىلص للا لوس يفوت الف تلاق قيدصلاركحب يبا لع
 قئي نمم دحاو ريغ نع كلام + اهريخ وهو كرامقا دحا اذهركب وبا امل لاق ابتيب

 ىلا الجو قيقعلاب ايفوت ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو صاقو يبأ نب دعس نأ هب
 (نيفدأ نأ بحجا ام لاق هنأ هيبا نع ةورع نب ماشه نع كلام هي اهب انفدو منيدملا 5:

 ملاظ اما نيلجر دحاوه امنا ديف نفدأ نأ نم يلا بمحا ةريغ كيس نفدا نال عيقبلاب
 5 يابلع يأ نوت نا بيحا 10 ىلاصراباو هييورشاوو رأ بحل الف

 ا نيس اهلا هلال قيايدلل نوعيلا 0

 نع معطم نيريبج نب عفان نع ذاعم نب دعس نب دقأو نع ديعس نب ىيتي نع كلاس
 ناك ملسو هيلع دللا يلصدللا لوسر نأ بلاط يبا نب يلع نع مكحتحلا نب دوعسم
 دسوتي ناك بلاط يبا نب يلع نا هفلب هنا كلام دعب سلج مئزيانجلا فيس مىقب

 ايتييكزيابقللا لو دوتلا نم ىلاجل كلاس لل ىبع لافابل يلسسل
 عسمس هنأ فيدح نب لبس نب نامنع نيركحب يبا ننعتدللا دم :ةيييجاديلا ىرد



 | اب ىتح نانلارغا» سلع 0 فيتح نبل هسورب مةماما ابا

 00 صم و ل

 ْ 7 هيلع بالغ دق :دجوف تباثباللادبع دوعي ءآج ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس أ ةربخأ

 ابا اي كيلع انبلغ لاقو ملسو 0 عجرتساف منبه ملف مب حاصف
 ميلع هللا ىلص هللا لوس لاقف نبتكسير داج لءحف نيكب وأو ةسلا حاصف عيبرلا

 | دلل اكدللا لرد ايازلا# بكا نيكي الف بجوا اذاف نهع لس
 دق تنك كنان اديهش نوكن نأ اوجرال ثنك نا هللاو متنبا تلاقف تام اذا

 | زدنق لع رجا عقوأ دق هللا نا ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كناهج تيبسق
 ع هللا 37 هللا ل 09 هللا لانس فين 0 اولاق ةليعلا ناو

 اسس مخاد هايخيف 34 5206 بتوع ديهخ علا ت نباص

 00 اعلا معلا يا ها
 01 هللا 00 !ةويس 000 اوم

 5 نديم فنثوت بوحلا 5

 هللا ىلص هللا لوسي نا ةرير» يبأ نع بيسملا نب جيا او

 ةسلحت الراشلا هبسمتفدلولا نم عئالث ن ودطسملا نم دحلال ةيؤيي ال لاق

 نبأ نع ةيبأ نع د نبركب يبأ نأ دهم نع كلام ب ل

 لا ليي دش را تااقنرا انلا نم تن هلاراكح ال مهبستحيف دلو نم ثالث
 م
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 ١ ين 017 كل 0 0 ا دل لرأي ل لادشلا ل ظ
 ام لاسق ملسو ميلع هللا ىلص هللا 00 :ره وأ نعال ا مكي دل بلا

 ْ 0 م 3 5200 هللا ىفلي قدح 1 3 دع ىناصي ل لازي ظ

 | ا م 0 5 ا

 ل لاك 5 ملسو هيلع هللا ىلاد للا لوس ناد نب سال يب نهرا دب .ع كلال

 نع نتا دي 0 5 سلموا و ين

 سموصع نيب تل مال تتدلى 00 ما تلات ديلا

 يسلب للسما يفك تالي اس

 اديدش ادجو اهيلع دجوف تتايف ابعم اهلو ابجحعم اهب ناكو ةارما دل تناكو
 ا لل

 ىلا ا ل انااا م 00 ا ايف ديالا
 ةتبفاشم الآ ثدرأن ١ نلاقو كيتفتمست نأ تدارأ ةارما انهاه ١ لياق هل لاقف دب هنم

 با ا لا 0 ابلا قرشا 0 بصذ دقو

 ل نايل ل نارا

 ثلاقف انايز هيكوراعا نيح مهيلا هايا كدرل قحا كلذ لاق انأيز يدنع ككحم

 5 ابلوقب هللا هعفنو هين ناك
 1 وع ناسلاو هو ءاطينجالا كلش ءاجاام 0

 اهيعيتن لا رعرلا لعب ملقا ةرقتوبا ورك دورا ورب دج حج رلا يبا نمر



 له تاك ل هيلع هللا ىلص يبنلا جوز مةعئاع نأ هغلب هنأ 0
 ١ 0

 ع منالا ثي يعت يح وهو ةرسكحك انبم ملسملا مظع

 َُش 000 هن

 0 1 ا ا

 لعالقيفرلاب يقحلاو ينجراو يلرفغا مهلا لوقي ديلا تغصاو اهردص ىلا دنتسم وهو
 هللا لوسر لامق تلاقق ملسو هيلع هللا ىللص نيبنلا جوز .ةشئاع نإ ةغلب هنا كلاس
 قيفرلا مهللا لوقي هتعيسف تلاقريخب ىتح تومي ىوبن نم ام ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ يشثعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع نام اذا مكدحأ نأ لاك ملسو هيلع هللا ىلص

 0) 7 رانثلا لها ىيفراتلا لدا نم ناك ناو مدجلا لها نين نجلا لما نم ناك

 0 نا دام عادلا ع :.لئادللا خيي سني هلدقمااذهدل

 سمرا دبم نم باب نبا نم كلاس « بودي قاخ نم بلا بال

 ا ل يح اال مان هايل قام ل
 يبا نع جرعالا نع دانزلا يبأ نع كلام # هئعبي موي هدسسج ىلا هللا هعجري ىتح

 يدبع بحل اذا ىلاعتو كابت هللا لاق لاق ملسبو هيلع هللا ىلص هللا لوسير ىأ ةريره
 نع دايزلا يبا نع كلام م ةءاقل تهرك يئآقل ةركح اذاو ةءاقل تببحا ي وماقل

 000001 لإ ليزويلعاللا نيلصمللا لقي ناؤمرح يش نع 3
 نيل هللاوفر حبلا في هفصنوربلا غي هفصن اورذا مث ةوقرحاف تام اذا هلال طق دانسح
 0 ايلا ترامايفت ىنيملاعلا نم ادحا هبذعيال اباذع هتيذعيل هيلع ا

 1000 و ا

 [اروبقلا شابن يعي ظيفتخملاو يفتخملا ملسو هيلع هللا ىلص دلل | لوسو نعل لوقت |



 تدل

 ةرباخ طفلا لس لوي ةرلونا لك لاق ملي ةيلعادللا ىليستهللا لور نا ةريرها ل ':؟
 اياولاق ءاعدج نم اسنيف نسبت د يول انت طيكهنارضتي ا هناذوكو |

 كللام هه ننيلماع اوئاكاسب ملعا هللا. لاق ريغص وهو توتي يذلا تيارا هللا لوني
 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبا نع جرعالا نع دانزلا يبا نع

 نع فلام م ةناكحم عتيل اين لوقبف لجازلاربقب لجرلا مي نيتح .ععاسلا نأ ١
 نب ةداتق يبا 0000002 نب دبعم نع يزيدلا ةلجاج ع نبأ ورمع ن مد دج

 لاقف : انجب هيلعرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثدحم»: ناك هنا يعبر

 نول دبعلا لاق دنم عال رتسل ايها لوي مارق نس ع 2

 37 لاق لاق دلكدللا ديور بولع د يبأ نع كلج باردلا 0
 تملا ولا تورو :ناس 0 0-0

 تاذ ملسو هيلع هللا ولشدللا لولي دم لل كي هبلعدللا ىلص مو
 ءاج ىتح ةئعبتف هعبتت ةريرب يتيراج ترماف ج رخ مث هبات سيلف هليل

 صاف رب هتبسف فيصل مث فام ى هلا هلخاماللا فيس كف ع

 0 1 اتاي

 3 ناار 00 لا

 ٠ :اهكححولا نرانوكمح 0

 5 اميلست ملسو هلاءو ده انديس ىلع هللا ىلص © ميحرلا نجرلا هللا مسب #ٍ

 5 . ةاكرلا هيف بجت ام 5

 لوقي يرذحلا ديعس ابا ثعمس لاق هنا ةيبآ نع ينزاملا ىبحي نبورمع نع كلام

 || نود اميف سيلو قدص دوذ سهن نود اميف سيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق



 ظ | ف دصرمتلا ند قسوأ 0 3 نتاع مح أميذ نغبلا ل ١ مآ-و ا هألا ىلص دالا 1

 نايا م هادوذ سها ى وج ا ايزو ىقديط قرولا هرم يقاوأ سجخ نود اسيف سيلو

 ف قسامد 5 كر كا بتح زير علا دبع سرمع 1 هغلب هنآ كلان مي هضقدص

 ةتدصلا نوكت الو كلام لاق ةيشاملاو نيعلاو ثرحلا في عقدصلا امنا مقدصلا
 03 ناكل ىنيعلاو نرحلا فد هانعا منالث تف ا

 نري قررخلاب نجلا ا 37 ىلا 0 ةاكرلا 2

 ةعطاق هل يناكي نع دهع نب مساقلا لاس ل لامع نب ىب ذه نع كلام

 نس ذخاي نكي ملقيدصلاركبابا نا مساقلا لاقف ةاك هيف هيلغ له ميظع لامب د

 ساسلا ىطعا اذا ركحبوبا ناكو دج نب مساقلا لاق لوضلا يلع ل عب فاك لاك

 معن 00 انااا ةين ةيكيلع تح لام نم كدنع اه :لخبرلا لئسي مهنايطعا

 مع تارا حاب مو ةاياطع هيلا ملسأ لاق ناو لاك كلذ ةاكز ةئاطع نم ذخأ

 ذآ نكلاف هنأ اكبر! نع" ةماوق كاني ةدعتاع نع نيسح نب رمع نع كلانم

 ككيلع تبجو لام نم كدنع له يبلاس يعءاطع ضصبقا نافع نب نانثع كج

 يلا عفد ال يلق نأو لاما كلذ ةاكز يهاطع نم ذخا معن تلق ن أف لاق ةاكرلا هيف

 ىتح ةآكز لطم ناعتا» ليقي ناكريف نب هللا دبع ىأ عفان نع كلانم ِِش ىماطع

 الالى رتايمللا نايك 00 لوحلا هيلع لو

 سياكل يلم بج يانا ىو بتل

 اويل ةاكز اس د ندرءاع 0 2 ةاكلا ا 0-00 30 لح

 ياس اان غل ىتح تنل كف  نأستا هني عصا مود ينام فس

 ككناكربناند ندب تيار من منراولاز ,أو يب زوجت تناك ناف ةاكزلا اهيفف دتيفاو مهد

 هدلبب مهاردلا ىنرصو دقن أو »,د ميامو نوتس هدنع تناك لجر ين كلام لاق مهاردوا

 1اااقلا نيرشع كيل ااكرلا ثجنت ايناو ةاكرلا اهيف بجت. ال ابنار انيدب مهارد ةينامث

 اهريغوأا ةدئان 0 ا هج بك زجر جسدا هاب وب ساكو ذأ انيع
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 مل نارا ايكحب ا فطسملا بلع اعو ا 6 10 1 .متابنرجت

 | ةاكال مئدحاو مويبل 0 اولا ايدل رسلان 0 نا لبق ال
 ١ :5 لدج ز:كيست عكناوو لاف تيطشام سلتا 0 ظ

 تحري نأ راديو: خي راهم لعلب دقو لوضال اسيل ا ناند ةرشع ١
 نال ةاكزلا هيف بجبن ام تغلب موب نم لوحلا ابيلع لوحي نأ اهبرظتني بالو مناكم ١
 ا 5 اهبلع ل ولا 6 ال مئرياشو هلع الدلع يبه 0 لاح دق لولا |

 ءأركو ميجأرخو يال طل 5 للا لاف تيكز

 | - 0 ده

 هوي نم

 ربك ذا كلذ .ناق ةاكولا يللذ_ لمن فير ثرط اللا يتناك تناك ىاسأل
 نق نونلاو ابسححتلا فيس كلام لاه كتماص متي هيي سلسل اهات ل
 | مهدد يتياموا انيعارانيد نيرشع مهنم متصح تغلب نم نأ ءاكشلا نيب نوكحي
 تغلب ىنأو هيلع ةأكز الف ةاكزلا هيف بجت امع متصح تصقن نمو ةكزلا ابيق ميلف

 نطعب نم ابيصن ىلصفا كلذ كيس مهدعب ناكو ةاكزلا هيف بجتام اعيج مدس ظ
 ميف.بجت ام مبنم ناسا لك مضح قيس ناكاذأ هتضحردقب#راسنا لك لئلا ١

 0 و سيل لاق ملسو ميلع هللا ىلصدللا لوسر ىا كلذو ةاكزلا |
 ليفت اال كاك اذار: كلاش لاك لا فطام يجاةضلالت

 و مليغبني مناف ىتش سانا يدياب داقرفتم قرووأ بهذ ١

 انك ءيلعااو ةلريملا اهنا ايضنفاعا ار ةلئااظ لاعبوا تاب نم بلاس بس
 . اهدافا موب نم لوحلا ابيلع لوحي ىتحا
 01 كرم سل 9

 00 رطل نبا عمعيدر نفاكللالا
 كلتف عرفلا هيحان نم يهو ءتيلبقلا نداعم ينزملا ثراسلا ىبب لالبل عطق ملسو
 ندانعللا: نم قوي الن نأ ملعأ هللأو ىراكلاملاق ةاكرلا ال مويا ىلا اهنم ذميوي اك نداعملا

 0 انسخ يزعم انجب جرام عاج تح علاش كولا

 0 ام كلذ 0 : كلذ غلب اذاك

 ابك كزلا ميف ادنبت لوال«لدموهف لين كلذ دعب هاج من 'ةعقزم ماها ذاق لبن دعملا

/ 

 0س سس رس و م ب سس



 عرزلا سذحخوي اندية يسحو حرزلا مس طرمل ن اةدتعلاو كود كن !فييدنا

 5 دوي انيح 1 ميو وظتني الو كلذ مموي نم ندعملا نم جرت اذآ منم ذخوي

 ُظ هر ميلع لود لارطت الوردعلا دصخ اذا عرزلا

 , رافسش ا ا #

 نع نسجرلا دبع نب مس يبا نعو بيسملا نب ديعس نع ناهش نبا نع كلام
 ا ل اكرلا ب لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا زير يا
 نفدوه امنازاكرلا نأ نولوقي ملعلا 7 فقس ئذلاوانعاعيف قوالختا ال يئذللا
 | يس داحس مار لاس بلطي ملام ةيلهاجلا نفد ى دة

 ةرم يبطخأو ةرم بيضصاق لمع ءريبك مين فلكحنو لامب بلطام اماف منوتمالو

 3 ناب

 5 يارد ىلعلا س مين ةاكنز تيرالأام 0

 ]| ملسو هيلعدللا ىلا ديدن يور دافئاعو | هببا نع مساقلا نب نجرلا دبع نع كلام
 اولا رويلح نم ديمعالت لعلا 1 ل ةرانب يلت تناك
 ١ 0الى تسلب از هتانب يله ناكرمع نب هللا دبع نا عفان نع كلام

 سبلل هب عفتني ال ضفوأ بهذ نم ىلح واربنةدنعى اك رسلان لاق < ةاكرلا نبيلح وم

 نيرشعن زو نم صقني نأ الا ةزشع عبر ذخويف نزوي ماعلك كيس ةاكزلا هيف هياع نان
 || ةاكرلا هيف نركن امناو ةاكز هيف سيلف كلذ نم صقن ناف مهرد يتيامو ءاذامنوع ارادت

 ةحالصا هلهأ ديري يذلارويسكخلا يلعلاوربتلا اماف سبللار يغل هكسمي امنا ناكاذا
 0000 ا اع حسم انملا ملوث وع امناف هسبلو

 0 ظ ةماعلا جل ممل اديس اةورازل اعين نيبل

 هب اهبف مبل زاجحتلاو ىماتيلا لاومأ ذك 0
 ةاكزلا نيبلكاتال ىبماتيلا لاوما في اورجتا لاق باطمغلا نبرمع نا هغلب هنأ كلام
 مةسثئاع تناكلإق هنا هبسيبا. نع مساسقلا نب نسسجرلا دبع نع كلاس
 ات ا ماارما لقا رعت تناسكتن اه مزج هي يل اخاواسنا يسيل
 يطق تناكملسي يطال ىلع يبل ب نول جاورعسلامو نأ دقي دنا كلاس « اا



 هايزبجا# راما هبل ىلا عا ساب 1. كلاب

 ايات

 0 كياربع تلا ةاتك 3

 نحوي نا ىرا ينا ملام ةاحن دوب مو كله اذا لجرلا نا.لآق منا كلام

 قيسيدلا ملزنمب اهارآو اياصولا لع أآدبقو نيون اهيزواج و يا كلث نم كلذ

 سيلا اجب 0 اذا كلذو لابق اياصولا لع ادبت نأ تيار كلذلف ميلع

 ملها كلذ لعفي مل نأو نسح كلذف ملها كلذ لعفف تيملا كلذب صوب مل ن اف لاق

 فراو لع كيال منا انين ىالعتجا ا“ يتلا ابيندنع ىتينفلاو ىللذ مهمزلب مل

 2 يح ىنح هدرا ا ضرع الو 0 لس يصل

 # قرع ل 0

 اذه لوقي ناك نافع نب نامثع نا ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا نع كلاض
 ةاكزلا مم نودوتف مكلاوما لصتعت ىتح منيد دويلف نيد ميلع ناك نيف مكناكر هش

 مث نينسلا نم ىضم أملا مئاكر ذخوتو مله) ىلا هدربرماي الظ تالولا ضعب مضبق

 كلام .«. ارامض ناك مناف ةدحاو ةأكز الكمنم ذخوت ال نأ باتكب كلذ دعب بقع

 هلئم :نيد ةيلعو لام مل لجر نعراتسي ىب ناميلس لاس مذا مفيصخ نب ديزي نع

 ةيحاَيم نأ قيدلا طاع اننيذال وق نالت يذلارمالكك لام لاقال لاقف ةأكز ديلعأ

 هبحاص هصبق مث ددع ناوذ نينس هيلعوه يذلا دنع ماقأ ناو هضبقي ىنح هيكزي ال
 اا 0 ةدحاو ةأكز الا هيلع بعت



 مثت ام كلذ دعب ىص 2قأ ناقت يعتا هيدا انجشإلا و كلر «ديف هيلع ةاكر الف ةاكرلا هيف |

 د كلعلوتسا دقا ناك ناف لاق د يس هم 00

 0000 كلام لاق كلذ بسحب ةاكرلا هيفا ديلعف زيبكؤا نايلق نم كلذ دعب
 | ا ةداحاوبتاكز الاةيه ن رك الك توتي ا هيلا '

1 1 
 ظ

 )' دبي نم ىضتقاام

 امر ا رم ل 0 هد سلا ماا

 ْ اا ا اللا ابنامثا اشم ا سيلفا ابعيبب مك اماوعأ 8 طر اجدلل ل اجرلا دنع .نؤكخت

 ضورعل ءلاوأ لودلا كلذ ةاكز جر نأ ضو ثورعلاو 1 نال سل اونا كلوي

 ةريغ عيوش نع عيش نم ةاكزلا حرخب الو هنم وش لك ةاكز يرحب امناو هاوس لام نم
 000 رولا نم دعوا نيد هيل وكي ل جرا فين اهداتغ ونال كلابن 9
 ااا ةاكرلا هيف بحت ام كلذ ىوس ضانلا نم ةذنع نوكحي , نيدلا نم هيلعال

 ضورعلا نمددنض نكحي مل اذاو كلام لاق ةاكزلا هيف بجت نمان نم هديب ان يكزي
 ادهن عتيد 0 0 نداقلا لماودنغ وكي ىتح هيلع ةاكز الف هنيد ءافوالا دقنلاو

 3 بكرت ١/ ةيلعت ةاكرلا ةيفا جت

 ُِ ضورعلا ةاحكز 3

 نايز ةيسرصمزاوج لع ناحكو ناسيح نب قيرز نع ديعس نب ىببي نع كلام
 زظنا نا هيلا بتكزيزعلا دبغ نيرمع نارك دف زيزعلا دبع نيرمعو ناميلسو ديلولا
 ره تاراجتلا نم نوزيذي. امم ملازما نمر بظ انشا سيلنلملا ساقوم ام

 ناف ارانيد نييرشع غلبت ىتح كلذ ناسدبف صقن امفارانيد ارانيد نيعب رأ لك

 "دف ةمذلا لها نم ككبرم مو ايي ابك خانت الو ابعدةراتيد “كلت سنضفن

 :ىتح كلذ ناسحببف صقن امف !رانيد ارانيد نيرشع لك من اراجحتلا نم نوريدب
 ذيب ممل بدكاو اثيش ابنم ذخأت الو اهعدفرانيد ثلث ثيصقن ىاف ريناند ةرشع غلبت

 سورعلا مرادي اسيف انهنعرمال/ك لام لاق لوحلا نم هلئم ىلا اباتك مهنم ذات

 كلذ هبشا اموا اقيقروا ازباضرعدب ىرتشا مث هلام قد اذا لجرلا ناناراجتتلل
 لالا .كلذ نم يدوب 3 + هناف هناك كايرعلاو ناو كجم اوعب أ لبق هعاب مث

 دس ةننن سئ سكي سستسسيتييشسٍىيى 4 شء*+عل



 كرس سيرف كل ل 11 ل نم كرا ليكم للم علما
 ا ما لا نارك نضرعلاللط سا ل ل ١

 شي مطنخ قرولاو .١ نتعدلاب ىرتتس لجرلا كين 0 ها

 ةكزلااهيف هيلع ا اهعيببمثلوحلا هيلع لرص ىتح اهكتسمي مث ةامجستللامهربغوا ارمتولا
 لولا دسم اس لسد سي 2 مد بجاه انهم ص
 الو ةاسجتتلل هريدي لجر دنع لام نم ناك امو ءادكلا لق الو مضرأ نم<

 معلا نيززيلاف لش عش منم مبحاصل ضني |

 نيعوأ دقن نم هدنع نأكام ميف يصحو ةراجحتلل ضرع ن م هدنع ناك أم يق موقي

 نسيطظملا صرخت سو ميكرزي مناف ةاكرلا ميف بعت ام ملك فىكلذ غلب اذاف

 استي را ين اررجت ماع لك يةعجاو دقدبسالا ميا سيل دويتو ١
 / رضنلا ةينءاجاس .
 رنكلا نع لثسي وهورمع نب هللا دبع تعيس لاق منارانيد نب هللا دبع نع كلام |

 نعرانيد نب هللا دبع نع كلانم «ب ةاكزلا مدم ىدوت “ل يذلا لاملاوه لاقفوهام

 للعم ةناكز دوي مل لام ةدنع نأك نم لوقي ناك هنا ةرير» يبا نع نايسلا لاض يبا

 يي 2 كزنك انا لوذي هنكحدي ىتح هبلطي ناتبيبز هل عرقا اماجبش ممايتقلا مي هل

 5 8 ءءاليأ هقدص *

 لا: مسب ةنيف ندجوت لاق هقدصلا قيس ينال نيربع باتكارق هنأ كال
 تب علا ادرك لبا شا ا انك ازه ميحرلا نجرلا

 نكن مل نأف نياقعل حم ىلا يلح لا ا يا

 اسقيفو نوبل ثنب نيغبراو سمخ ىلا كلذ قوف اميفوركذ نوبل نباف ضاخخم تنب

 ةغذج نيعبسو سمخ ىلا كلذ قوف اميفو لحتفلا مقورط ةفح نيتس ىلا كلذ قوف

 اتقورط ناتقح ةيامو نيرشع ىلا كلذ قوف اميفو نوبل اتنبأ نيعتبت ىلا كلذ قوف اميفو

 نتيسفتت لك كيو نوبل كنب سييمرأ ىلك يقف لبالنمنكلذ لع هز امن لحفل
 كلذ قوف اميفو ةاش دقي امو نيرشع ىلا نيعبرا تغلب اذا منغلا هيئاس كيو دقح
 يفن كلاذ لع داز امف هايش ثالث دتيامنالث ىلا كلذ قوف اميفو ناناش نيتي ام ىلا

 حس حس -- هج يس لل لب سسشسلسلل لل



 2و0

| ْ : 5 
 قذنعملا ا َْض الا راوغ ككرأذ ها مره الو سين ةقدصلا| ف عر 0 ةأش دئام كَ ا

 ءط . 7 5 2 2 00 1
 تس نيطبيلخ | نم ا أمو سقدصلا كيلا حلا 0 0 ف ا 0 عمج# الو |

 9 رشعلا عبر قاوا سهن تغلب اذا لا فب ديوسلاب مهني نعجه

 3 راسم يلا اد د راما ت1 ا

 يراصنال 3 1 : ىناميلا سوواط 0 سيق نأ 0 نك كلام نا ظ

 ا
 | ذخاي نأ ىب اف كلذ 0 ىتاو اا طواحم نيئالث نم ذخأ

 | 001 تايمديلب 00 ”ا ل المدا
 اا ع لبج نيذ ذاعم مدقي نأ ل ابق ماسو هيلع هللا ىلص مللا لوسر يفوتف هلئسان

 نيقرتفم .اعر لع وأ نيقرفتم ن 0 ل ود فيض ام وس كلان
 لجرلا كلذ لئمو متقدص رايب اجا طين عصب دان نأ ىت ادا

 اهعيج نا هل يغبني هنأ ىتش نان يذيا كي ماقرتغم قرولاو أ بهذلا هل نو

 ىناضلا هل نيكحت لجرلا يف كلام لاق « ابناكز نم كلذ يف هيلع بجوام 7

 ا بة تاسإبف نا أف مقدصلا ىف 4 ةيلع عوج“ اهنازعل

 00 | فدل ب للرسم ةسايكت ين
 ةدحأو ةاش الا اهبر لع بجي ملوزعملا نمرثكا يه ناضلا تناك ن أف 0-6 ْ

 ذخأ رثكازعملا عي نآو ناضلا ص لاحلا برر لع تبجوينلا ةاشلاد كلت قدصملا حا

 0 ا ا ل اا تس نان اهتم

 ارعلا تناك ناف اهلك لبا يه امنا لاقو ةقدصلا فب امهبر لع ناعيجي تعخبلاو

 0 الا رسب اييز طع سب لل تسب نسربلا يف
 |. دا اهيتيا نام خخايلا توتسأ نان اهنم ذخايلن ريكا نعغبلا تناك نآف
 ردقب ىهامنا لاقو امهبر لع رقدصلا في عيجت سيماوس !اورقبلا كلذكو كالدم
 هدأ شبأل هو بجو سيال سرتتحا يبخل تكد اف اهلك
 نتوتسا ناف ابنم ذخايل ف رثكا سيماوجلا تناك ناو اهنقدصرقبلا نم ذخايلف
 لاق + اعيج نافئصلا قدص مقدصلا كلذ كي تبجو اذاف ءاش امهتيا نم ذخايأف
 انيلع لوم ىتح ايف يلع دقدص الف ضرارتبوا لبا س ةيشلس دانا سدس
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 ميف بجت ام باصللاو ةيشام باصن انيلبق هل وكي نأ لا اهدافأ موي نم لوتعأا
 لحرلل ناكاذاف ةاش نوعبرا اماو ةرقب نوئالث اماو ليال نم دوذ سجن آما رتقدصلا

 ابنغوا ارقبوا البا اهيلا دافا مث ةاش نوعبرا وا ةرقب نوثالثوا لبال نم دوذ سهغ ١

 لع لحب مل ناو اهقدصي نيح متيشام عم اهقدصي هناف ثاريم وا دغبه وأ .ارتشاب
 نا ل دق تقوم نق طييعام 4 طيشالا نس دالاس اك كا ا
 ,قدصي ىنيح ةتيشأم عم اهقدصي هنأف دحأو مويب درب نأ لبقوا دحاو موي أييزتكي

 ظ لوحي نوم اهب يرتعي مث لحرلا ابيكزي ق ولا كلذ لثم ايناو' كلام لاك جا ةنسا

 رخال لحرلا جرختف مقدصلا هعاب اذا كلذ هضرع في هيلع تبجو دقو اضرغرخاو

 ظ دغلا نم اهقدص دقرخالا نوكحيو مولا اذه ابقدص دق لوال نوكنيف ابتقدص

 | اينغ اييلا يرتشاف مقدسلا اهيف بجت ال مغامل تناكلجر في كلام لاق
 مقدصلا اهلك منغلاف هيلع بحت البنا ايثرو نا عقوشا ابنرددت كيا

 دنع ناكام لك نا كلذو ثاريموا .ارتشاب اهدافا موي نم لولا ابيلع لوح ىتح
 كسلا دعس يلف متغوارقباوا لابا نم مقدصلا اهيف بجنال ميشام نم لاجرلا
 باصنللا كلذف مقدصلا هيف بجت ام اهنم فنص لك يف نوكي ىتح لام باصن

 معنشهاسلا سريكوا كيلق نم ةبحاض ديلا دانا ام دعم قدي لولا

 ابيلا دافا مث ةقدصلا ايم بفيس لك فيل نق منغوارقبوا لبا لاجرل تناكؤلو

 ام بحا اذصو ابقدصي سيح مهتيشاسم عم أابقدص ةاشوا ةرقب وا ارعب
 هدنع دجوت الف لجرلا لع بجت ةضيرفلا كي كلام لاق + اذه كثي يلا تعيس
 تناك ناو ركذ نوبل نبا اهناكم ذخأ دجوت ملن اصمم ىنب كذاك ىلا اسيا

 انني بيناط ىتح مل اهعاتبي نأ لبالل بر لع ناك عذجوأ مقح وأ نوبل تنب

 . يناولارقبلاو سضاونلا لابال/ يف كلام لاق «ايبنييق ميطعي نا بحا الو
 , سقدصلا هيف: بجو ها هلك كلذ م خوي نأ زارا لا فرحا رنا
 ظ 3 ءا ا د ش: 3

 | ادحاز حارملاو ادحاو لحفلاو ادحاو يارلا ناك اذا نيطيلخلا يف كلام لاق

 | ميجاص لاثم نم مل ام اهتم دحأو لك فرع ناو ناطيلخ نالجرلاف ادحاوولدلاو
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 )00 ا نها هنا لق نيل حابب لاكي ندا نجوي ل قلاب لات
 | قدصلا هيف بجت ام امهنم دحاو لكل نوكي ىتح نيطيلخلا لع .ةقدصلا بجت الو

 | نم لقارخاللو ادعاصف ةاش نوعبرا نيطيلحلا ذحال ناكاذا كبلذ ريسغتو
 | لقا مل يذلا لع نكحت ملو ةأش نوعبرا مل يذلا لع .ةقدصلا تناكةأش نيعبرا
 0 امج ةقدصلا هيف بجت ام امهنم داو لكل ناك ن اف .مقدص كلذ نم

 | لقا واةأاش فلا امهدحال تناكن اف اعيج امهيلع رقدصلا تبجوو .ةقدصلا كي
 | نادارتي ناطيلخ امهنرككاواةاش نوعبرارخاللو مقدصلا هيف بجت ايم كلذ نم ظ

 | نيعبرال لعو اهتصحب فلال لع امبلاوما ددعردق لع ميونسلاب امهنيب لضفلا

 | لي ناعبجي منغلا بس نيطيلخلا ملزنمب لبا فيس ناطيلخلا كلام لاق « اهتسحب
 |كلاذوم نأ كلذ ليلدو ةقدصلا هيف بجت ام امهنم دحاو لكل ناكاذا اعيج دقدصلا

 | نب ريع لاقو رتقدص لبا نم دوذ سمح نود اميف سيل لاق ملسو ميلع هللا ىلص

 | ام بحا كلذو كلام لاق + ةاش ةأش نيعبرا تغلب اذا منغلا تيئاس كي باطلا

 | نيب قرفي الو قرتفم نيب عيجب»« باطخلا نب ريع لاقو كلذ كي يلا تعمس
 ريسفتو كلام لاق ىشاؤملا ناحصا كلذب ىنعي امنا منا مقدصلا ميشحخ عمتجم

 ا ةأش نوعب را مهنم دحاولكل نوكي نيذلا متئالثلارفنلا نوكحي نا قرتفم نيب عمجب ال

 | الثل اهرغج قدصملا مهلظا اذان عقدصلا هينغ كيس مههنم د ا لك غ1 فطيم انف

 | عيتجم نيب قرفي الو هلوقريسفتو كلذ نع اوهنف ةدحاو ةاش لا اهيف مهيلع نوكحب

 |تالنايين امهيلع نوكيف 8 هو ةاش يام امهنم دحاو لكل نوكي نيطيلحخلا نا

 اءادسار ةاشب الل امتع دحلاو لك لع نكي ملف امهمنغ اقرف قدصملا امهلظا اذأف أيش

 مقدصلا يشخ عمتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب. عمجب ال ليقف كلذ نع يبنف
 [0١ قي فدل فل ودل ادبن لاق

 32 مقدصلا في لجسلا نم مب دعي اميف هاج ام 5

 اولاقف لعسلاب سانلا لغ دعي ناكف اقدصم هنعت ناطخلا نيرمع ناهللا دبع نب

 كلذ ملركذ باطلا نبريع لع مدق ادلف ائيش هنم ذخأت الو لمسلاب انيلع دعنا

 هل

"558 



 د41
 مساج ممسس ميم س سس هايس سس سل

 اير ءلركحإل ذخات الو اهذخات الو قارلا اهلمحي ملعسلاب مهيلع دعت معن لاقف

 | منفلا ءاذه نيب لدع كلذو ةينتلاو ةعذجلا ذخاي و منغلا لحف الو صخاملا الو ئيرلا

 | ىبربت يبهف تعضو دق يتلا ىبرلاو يتنت نيح ةريغصلا ملسلا كلام لاق ءايخخو

 | كلام لاق لكوتل نيست يتلا مجالا ةاش يه ةلوكالو لماجلا يه ضخاملاو اهدلو

 | قدصملا اهيتأي نا لبق دلاوتف .ةقدصلا اهيف بجتال منغلا هل نوكحت لجرلا كيس

 | اهالواب منغلا تغلب اذا كلام لاق اهتدالوب مقدصلا ميف بجت أم غلبتف دحاو مويب

 | فلام كلذو اهتم منغلا ةذالو نا كلذو ,ةقدصلا اهيف هيلعف ةقدصلا ميف بجت ام

: 
ٌ 

 | غيم محير قداصيف عقدنصلا هيف بجت ام معرب غلاف ةيعاض معيب قاعقجمو|

 | ميلع لوجي ىتح مقدصلا ميف بجت مل اناريموا ةدئاف محبر ناكولو لاملا سار
 ظ كلام لاق هنم للملا هر ابكاهنم منغلا هآذغف كلام لاق مروا هدافا موي نم لوتحلا

 ظ انم قرولا وا بهذلا نم لجرلل ناكاذا منارخاءهجو كي فلتخخي كلذ ناريغ

 لوال ملام عم هكري ملف دافا يذلا ملام كرت الام هيلا دافأ مث ةاكزلا ميف بجت

 وا منغ لجرل تناكولو اهدافا موي نم لوحلا .ةدئافلا لع لوحي ىتح هيكزي نيح
 ةاش وا ةرقب وا اريعب ايلا دافا مث مقدصلا اهنم فنص لك كي بجت لباوارقب

 كنفنمصلا كلذ نف هدنع ناك اذا مقدصي نيح كلذ نم دافا ام فنص عم اهقدص

 5 كلذ يف تعيس ام نسحا اذهو كلام لاق ميشام باصن دانا يذلا

 * اعمتجا اذا نيماع مقدص كي لمعلا 5

 [وبش ةيام ةلباو جيقؤنملامييلع بست لدجرلا دي اند بلال

 | ملبا تكي هو قدنمملا 3000 ىرخا رمقدص ميلع بجت ىتح ياسلا هيزاي الف

 اا نحمتا نييتاللا نست ديفلا وو نشف نين ندا لا

 موي لاملا بر لعبجت اينا مقدصلا نال ةاش ماع لك فيس نيناش لاملا بيز

 ظ قدصي موي دج ام از قدصملا قدصيانناف تونوا هتيشام تكلهى اف هلام قدصي

 دجوايمألا قدصي ىأ ميلعس يلف ةدحاو زيغ تاقدص لاملا بر لع ترهاطت نأو

 يش هنم ذخوي ملف ناقدص اهيف هيلع تبجووا هتيشام تكله ىنآف هدنع قدصما

 >-- هةسسصسينص ةييدييصم وسيع نس دع صمم فص وس دم م ع
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 م م م مس هسا

001010101201 00 
 : ريسلا كره هاما اكلع انين اشم ال هيلع كوم
 3 د كلاس اعلا رون قالا نق وببنلا 3
 | ةهياع نع دج نب مساقلا نع نابح نب ا نا د تل < نع كلام
 نسم منغب باطلا نب ريع لعرم تلاق اهنا ملسو ميلع للا ىلص عيبنلا جوز
 0 انفاس رمع لاقف ميظع عرمم ناذ الئاح ةاش اهيف !ورنف مقدصلا
 ال انا اونتفت ال نوعئاط مهو بلدا هذه ىطعا امرمح لاقف .ةقدصلا نم ةاش اولاقف
 | دهم نع ديعس نب يبي نع كلام 5 ماعلعل اعطلا نع اربكحن نيملسملا تارزخ اودخات

 ' يراصنالا ةملسم نب ادهم نا عجشا نم نالجر ينربخا لاق هنأ نابح نب يك نب
 "ف ةأغ امل ا وياك
 المنا اندلبب الها هياعتكردا يذلاو اندنع مدملا كلام لاما ليتل هقخ مخ

 * نيلارماا سم اعفاسلا هب لاقي ناو ابنا كيتا نيماسللا لع ىشي
 افذخا روج صو مقدصلا مق * ٍ

 000 ديد ضال ليو نارا ع نما ماشا جو يزول كلوت
 لجرلوا مراغلوا اهييلع لماعلو ا يد طلق ا يف سدت لع ال

 ينغلل نيكسملا داتا ركشلا 2 ىدصتن نيك اخ هل لجارلازا ةلاكب اهارتشا

 داسهتجالا مجو لع لا نوكي ال كلذ نأ تاقدصلا مسق في اندنعرمال كلام لاق
 ىري امردقب فنصلا كلذرئوا ددعلاو ةجاعلا هيف تناك ىانصالا ياف يلاولا نم
 لها رثويف ماوعأو | نيماع 0 دعب رخآالا فنصلا ىلا كلذ: لغتي نا ىسدعو ى 1

 كلام لاق ملعلا لدا نم ىض ا لكل ا اقرا ناكني هالو جعل ظ
 ْ #َ ماسالا ىري امردق لعألا تن نتامشش ةضيرف عراقدصلا لعن لماتعلل نسل

 0 .ء انينافناةقتلاو كراقدصلا دما كيش ءادح 57 5

 ةبلع ميتدداجل ا/اقع ينوعنم ول لاق هنعمللا يضر قيدصلار كب أبا نأ ةغلب منا كلانم

 يذلا لاسف هبجعاف انبل ناطملا ىنب ريغ: نرش لاق منا ملسأ نب ديزاارغ كلاش

 مقدصلا معن نم معن اذاف امس دق ءام لع. درو منا ةرسخاف نيل: اذه نيأ نم هأقس ظ



 ل ل م

 / نب ريع لجخداف اذهوبف يئاقس فيس هتلعجف ابنابلا نم يلا اوبلحف نوقسي مهو |
 ظ نعت ضيارف م عسير ف ميم تلك لا اندلع ربل هان ا ؤ
 ظ زمنا كلام « منم اهرذخأي ىتح هدابج مييلع اقح ناكاهذخا نوململا عطتسي ملف ظ

 كردكم تلام كر عنم 7-0 ديلا يرتكر يزغلا دبع نيريعل الباع نا غلي |

 ظ ميلع دتشاف لجرلا كلذ غلبف لاق نييلسملا عالاكز منم جخات الو معد نأ ميلا |

 حشو اهذخ

 0 .نامالو ليك راب نسر ساحب :
 لص هللا لوسر نأ ديعس نس ربح نعوراسي نب ناميلس نع كنع عقثلا نع كلام ظ

 بفصن مام تس اميفورشعلالعبلاو ىنويعلاو ءايسلا تقس اهيف.لاق ملسو هيلع هللا |

 مقدص كد دخوي ال 15 منا نابش نبأ نع ديعس نب هان نع كلام ع رشعلا ْ

 لالا بحاضص لع هعيرحو لاق قيبح نتا ىذغ الوؤراقلا نارضم نيرو
 ابلاهسب اهبحاص لع دعت منغلا كلذ ليم اينار كلان لاق مقدصلا يف منم دخوي الو ظ

 اينم عقدضلا دخوت الزامث لاومال ى نوكحت دقواعقدصلا في نجوي الل ظ

 رامنلا نم صرخت ال هنا اندنع هيلع عيتجملارمالل كلام لاق لاملا طاسوا نم مقدصلا
 نين نأ كلذو عيب لمحو هحالص اودبي نيح صرخ كلذ نان نانعالو ليختلا لل
 نوكحي الثلو سانلا لع هعسوتلل هلها لع ضرغبف ابنعو ابطر لكوي نانعالو ليختلا

 انعك سف فر مينب ميا مث مهيلع كلذ صرخ قيض كلذ كي دخا لع

 اهردصح اذا ابيف اهلها لع امناو صرخخب ال هناف اهلك بوبخلا نم هداصح دعب لكوي

 غلب اذا ابناحز نودوب منامالا ابيف ابلها لع امنأف أابح تصلخو أهوبيطو اهوقدو ٌْ

 علام لاق انددع قو رايح يذلار مال اذهو ةاحرلا 0 2 ام فلما

 نا اذا أسوت كي اهريثو ابلهأ لع صرخت ليخللا نأ اندنع هيلع عمتجأ ارمالا

 نأ اوهيبخي معحاج ةرمنلا كناصا 5 دادجلا دنع أرمت هيقدص هنم ذخوتو هعيب للا
 يمس غاضب نصلبببببببببببج77ب7>ج ب ججج>حبجب جب بسم
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 منقدص مهيلع سيلف ملكرينلاب عحباجلا تطاحاف دجت ىلا لبقو اهلها لع صرخت |
 ملسو هيلع هللا ىلض عيبنلا عاصب ادعامتف قسوا سجن غلبي ءيشرمتلا نم يقب ىف

 | مرسلا 0-00 0 مابا 8 اتيبف 00 0 هناك ص ذخا

 00000 اننا كلاخلاد زفقلا عم لاقف نوتيلا نع ابشن نبا لاس هنا كلابغ ظ
 29 ةحون ةنوني غلبي مل امف قسوارتسمهت هنوتيز غلبي و رصعي نا دغبرشعلا نوتيزلا |

 | نوقلاو انما ةقنقش هن ناك ام لوعتلا علزتتب ىوتيرتلاو هنيف ةاكفز آلف
 ا يشن سرح الوردملا فن ميقف ريضنلاب ىقسي ناك امورشعلا مَيِقف الغب -

 شانلا اهرحخدي وتلا وبلا كيا دبع هسلاو# ةرجش قي نوكيولا نس

  امورشغلا العب ناكاس: نويفلادكف ادب كلذ نم :اهننلا متقش امم ذتخوي هنأ اهنولكايو

 |. .1] لاسم لوال عاسلابب قتنوا سيح انلنلذ غلب اذآر فعلا فضن رضلاب قع
 يوبغلا كلام لاق كلذ باس ةاكزلا هيفف قسوا_غسمخ لعداز امو ملسو ميلع هللا ىلَض
 نابلجلاب سدعلاو زرالو نخدلاو ةذلاو تلسلاوريعشلاو مطنعلا ةاكحزلا اهيف ىتلأ
 0 ةاكرلاف اماعط ريصت يتلا بؤ وبسملا نم لذ هنعا اسر نالكتلذإلاو ءايبروللاو

 ا لهشي و كلذ قس قر د رزان لاق أبخ ريضتو دضحخت نا دغب انبلك

 اهذعب ما .ةقفنلا لبقا رشملا نوتيزلا نم رب ىتم كلام لئسو اوققذ أنتن كلذ كين |
 ماعطلا نع ماسعطلا لها لثسي اك هلدا هنض لثسي نكحالو ,ةقفنلا ىلارظتي ال لاق
 رشعلا هتيز نم ذخا ادعاصف قسوا رتسهتخ ةنوتيز نم عفر نمف اولاق انمب نوقدتفي و

 ةاكرلا هتبز كي هيلع بجب مل قسوأ هسمخ هنوتيز نم عفوي مل ىورضعب نا دغن
 يذلالع سلو هناكر هيلعف همايكا قي سبيو دقو ا سام

 نع ينغتسيو هبامكا كين سيب ىتح عرزلا عيب رلصي ال ةاكن هارتشا
 ْ لاو ةاكزلا كلذ 3 ةذاضح فم اونادو ىلاغتو كرابت لا 1 قانا 00 هآملا

 دلل ا ساو دعس حل جا ل ول ل م ام ام همم تل ل حا متو ييسسسسسم

 | 0 ا

 | قوتي لاو ا 0-3

0 
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 | علا ديو هضزأو هطياح لصا عاب نص :و كلام لاق كلذ لوفي ىع يمس دوز مدل

 | ةاكرف هعبب لحو باط دق ناكن او عاتبملا لع كلذ ةاكرف رف هحالص دبي مل ريثوأ عرز

 | 00 آل عيابلا لع علا وار يقلا كلذ

 5 هن دصخت أو يرسل ويدل تاس تبل نم يا درا

 60 ا را يدلك كفيصلا كيا / 50 0 ا منا

 ' كلة بفتو مييف ةاكز 29 قسوأ ظسمخح 00 ل 0 9 ةيفك 3 /سيح

 ا ه.صعب عمجت هنأف هناولاو نانا ره ادا نأو قسو ١ مسمخريثلا نم لولا, نحت ن |

 ْ ا ميفاكن النكلذ 0 اناا را ا ني كيا

 كو دو ل

 لبِئجرلا. ففظق اذان ةرجأو ةدوسأ ةلك ب يي زلا كلذكو ميف ةاكز الف ككلذ غلبي

 | ككلذكو ةيف ةاكالف كلذ غلبي ملى انة مكتبا ويه سحرا سجل
 / |يياولاو اهوامسانيفلتجا ناو بييزلاورنتلاو مظنحلا لدم دحاوتدص ىف عبتطقلا ||
 || منا سابلا دنع متقرعم تبث املكو نابلجلاو ءايبوللاو سدعلاو صيخلا ةينطقلاو ا

 ا واسم قوبلت ِ كا عايف لوال عاصلاب قسوا ماسمخ كلذ نم لجرلا دصح اذاف ينطق ١

 يل 11201111111 ظ

 ْناطحلا نبرمع قرف دقو كلام لاق ةاكزلا هيف هيلعو ضعب لا: هضعب كلذ عيجي مناف

 ١ اهنم ذخاندحاو فنصابلكةينطقلا أ !ءرو طبنلا نم خا اميف عطنخلاو مينطقلا نيب
 عمجي فيك لئاق لاق ناف كلام لاقرشعلا ففصن بييزلاو تطنلا نم ذخاو رشعلا
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 ذحاي لجرلاو ةدحأو اهتقدص نوكحت ىتح ةاكزلا 4 ضعب ىلإ اهضعب ةينطقلا |

 ناف مل لايق ديب ادي دحاوب نانئا مطنعلا نم دحيي الو ددي ادي ذحاون 0

 قررولا نم ددعلا يف مناعضارانيدلاب نحوي دقو مقدصلا ىف ناس رار سلا

 ' إ ةينايف اهتم ناذجيف 000 0 كلام لاف دعا ١

 ' دم فلم دياش اهم ايهدحال ناك نأ مناو اهيف ايهيلع مقدصال منارمتلا نم |

 | كلا صيناك ةذحاو ضرا يب كلذ؟نم ل 9 نإ وير ا اس نب يدلل حلما
 0000 0 نا را قبرا قرا دم دلال سلو قدرا عطخلا يحاتطالعا

 اهلك بوبحلا نم عرز لك بس مبلك ءاكرشلا ذب لمعلا كلذكو كلام لاق
 ” ا نعد مهنم لجر لك ن اك اذا مناف فطقب م ل نا يالا وأ دصحخي |

 اف تان ارد قلم سعوا قد 0110 000

 000 00 ل وف انناو يلع ةقدصا الثا ققوإ دانون نم لقا سقحت ناك نمو ةاكولا:
 00 لك ىا اندنع سلا كلام لاق 0 هداصح وا مفاطقوا هذاذج غلب نم
 ميرا دكار وعلا مطل الك اسال دش ىف ماكي خت رخأ
 هنيث كبس ميلع سيل منا معاب مث نينس متقدص نما ناد يطا حك

 اا|4 نب قانصالا كلت لصا ناكاذا معاب مو ار لا باع لذ ىتح ةا |

 اسهديفي ضورعلاو بوبعلاو ماعطلا .ةلزنمب كلذ امناو ةراجستلل نكي مل هنأو اهريغوا

 ابنمث ثي ميلع نيكي الف داهم ' نينس اهكحسمي مث لجرلا
 |0000 دل نيورعلا كلف لعا ناك ا ا ل
 | لني ساه د#و اخ بل نالوا اين ايضاطإ لف
 هي اصمم ابا اللاب

 3 لوقبلاو بصقلاو مكحاوفلا نم ميف ةاكن الام 1
 منا ملعلا لها نم تعتتس يذلاو اندنع اهيف ىالتخاال يتلا .هنسلا لاق منا كلام
 كلذ هبشا امو نيتلاو كسرفلاو نامرلا تقدص اهلك مكحاوفلا نم عيش فيس سيل
 اههلك لوقبلا فيس الو بستتلا فيس الو لاق مكحاوفلا نم ناكح اذا مهبشي مل امو |
 مسي نب لو اسيناببا لع لوعب ىتح عقدض ىمي اذا اهيناسثا كيس الو تقدص



 - إؤ4 -

 # أ ببذيث اب 0س

 نأ ةريرد يا نا ل ل مع كلام

 ا

 0 جود كر ساس

 ار أند وب هللا دبع نع كلام 03 ريفوتع ليلا نم الو لدعلاو رم حاب الورأ ىنمب وهو

 ١ هيي دل دال لاقف نيذاربلا مقدص 0 ككل يس ضيالاقل لاق منأ

 | دف نايجحفلا لحدا طيزحج

 ويالبا اي شرلا ىلع الس تب لت نا بابع نبا سدا

 أ 0 نب 0 د افع
 مما مك : عنصا فيك يردا ام لاقف سوجملا ركذ الملا

 اطار باطلا نيوسم ليم مسا نم حان سادس. ببال

 منيزجلا معن ' نم لب تلقف دتقدصلا معن نم ما يه دتيزجلا معن نمارمع لاقف ىل اقف

 كل باس اجر يطع تيما مكحت الف عست فاح هدنع ناكو

 20000 لس ف لقال لمراد ملسو ميلع هللا ىلبص هللا لوسر

 ظ
5 

0 

 ا
 نيا ةديويع ىبال اولاق مانعلا لها ن ارامي نب ناميلس' ىلع نايس نبا نهللا

 معى 0 0 يح شاف مقدض انقيقر ,و انليخ نم ذخ حارجلا

 1 منيب ةيقر قزر مر اميل مهنماهذناوبحأ 0 ١ ١ بتكناسإ .اوويلك

 اح 0000 مهيب. أونس ا د ميلع هللا ىلص هللا أ لوسر ا لقوع نبأ 1

 ا 0 نبعبز يقل لدا.لعوريناند ,ىعبزا بعهذلا لهالغ ميركل

 | دا سايل كل ل كلام # مايا دهئالث متن فايبضو نيللسملا قاززل

 أ وجمعت يمس فاجر ابعفدارمع ل ١افف:ةايرع قات ريطلا فو نأ باطخملا نيريعل

 1 ارض ا ىنم .لكام دلاك كنلمو رف كار يرتب بيزانناس را ساس

0 

 | تيرخترمساهيرماف زمام د متدرارمع لاقف
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 ٠ ]| يذلا نيكحيو ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جاوزا ىلا اهب ثعبيف ىامحصلا ظ

 جاوزا ىلا هب تعبفروزسجلا كلت محل نا ناعاسلا يفلاتط لم اذ
 هيلع اعدف عنصفروزجلا ككلت محل نم يقتب اميرماو ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا
 مهتيزج كالا تيرجلا لدا نم معنلا ذخنوي نأ ىراال كلام لاقراصنالو نيرجابملا
 ملسا نمع مةيزجلا اوعضي نأ ملامع ىلا بتكزيزعلا دبع نبرمع ىا هغلب هنا كلام
 )00017 روعي زج لأ عملا عشق كلام لاق وللي يح عيرجلا لها نم

 ” دل دقويدلا لاجدولا نم الا ذعوت ال ةيزجلا ناو عهناببص لع الو باتكحلا ظ

 الو 0” ورك الو مهليخت بح سوجملا لع الو تمذلا لها لع سبيلو ملح
 أدرو ممل اريبطت نيلسملا لع كنعضو 8م مقدصلا نالمقدص ميشأوم ا م

 ظ يذلا مهدلبب أوناكام مهف مهل اراغع راككفلا لدا 15 رتيزجلا كتعضوو مهثارقف لع

 اورجستي ناالا مهلاوما نم عيش في متيزجلا ىوس ئوش مهيلع سيل هيلع اوعلاص
 كلذو تن اراجدلا سن وريدي اميف ر فعلا دسك اهيف اوفلتحيو نيبلسملا دالب كي

 مهنع لاتاقيو مهدالبب اورقب نأ لع اهيلع اوحلاصو دغيزجلا مهيلع تعضو امنا مهنا
 نما مهتم رج ىمرمملا ةيلغف اهيا جدتي اهزيغ ىلا هدالب نم مهنم جرح نقف مهودع

 ْف سوجملا الو ناثتكلا لها لع مقدص الورشعلا هيلعف دالبلا نم اذه ةبشا ام وأ

 لع نورقيو من.لاكلذب تدضم مبعورزاكو مهرامئالو مهيشأو مم اكو مهلاوما نم عوش
 نيلسملا دالب ىلا !رارم دحاولا ماعلا كيناوفلتحخا نآوديلع اوناك املح نونوكحب و مهنيد
 اذهو مهل طرش اممالو هيلع اوحلاص امم سيل كلذ نالرشعلا اوفلتخا الك مهيلعف
 2 اندلبب ملعلا لدا هيلع تكدا يذلا
 # لسدلا دعا روسي اع د8

 ىلا ليعلا ربكحي نا كلذب ديريرسملا كفيعن تيزلاو عطنعلا نم طبتلا نم

 ديزي نب بباسلا نع باهش نبا نع كلام #« رشعلا مينطقلا نم ذخاي و منيدملا



 ا
 / . ال ا . محو

 ودع دز كيم طلياملا قوس لع دوعسم نب دبتع نب هللا دبع عم امالغ ثنك لاق هنا ا

 3 مهنم دعوي كلذ ناك ناهبشت نبا لاتقف ر معلا طبللا سرميع ذخأي ناك هجو

 5 ابيت ةرتغلاو نقرا ةاركتلا 9

 200 0 ءواطلا نب روع ثعمس لاق هنأ هببأ نع ملسأ 5 ديز نع كلام

 هيرتشأ نأ تدران ةعاضأدق ةدنعوه يذلا لَجَولا ناكو هللا ليد كيل قيتعسرف لع

 ا لاقف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا قو كلذ 0 ةنلامتق صخرب ةعبأت هنأ كننظو ةدم

 1 دوعي بلكلاك ةققدتص هك نياعلا ناف دحأو مهردب هكاظعأ نأو ةرتشن ال

 | ليس في سرف لع لج باطخلا نبرمع نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كاام
 او ةعتت ال :لانف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع لاسف ةعاتبي نأ داراف هللا

 , يذلاربغ عم اهدجوف مقدصب قدصت لجر نع كلام ليس ىب<لاقكتقدص يف دعت |
 | يلا بحا ابكرت لاقف اهيرتشيا عابت هيلع اهب قدصت ||

 ىرقلا يداوب نيذلاهناإغنعر طفلا نحل 00 ناكرمع نب هللا دبع ل عفان نع كلام

 1 ةربدمو هبتاكم نع يدوي لجرلاو هيلع فني نأ نم هل دب الو ةتقفن نمضي نم لك نع

  ةراجت ريغلوا ةاجحنل نيت ناك نمو السم ب6 ناك نم مهدداشو مهبئاغ مهلك ةقيقرو

 لأ فلا ل ةتعجرو ةتايح ىجريوهو بيرق هتبيغ تناكو ملعب ملوا ةناكحم

 بجت كلام لانق هنع ىكزي نأ ىرا الف هنم سئيو لاط دف هقابا ناك نآو هنع ىكزي

 نيلسملا نم ىتتناؤاركذ دبع وار ح لك لع سانلا لع ناضر نم رطفلا ةاكز ضرف ملسو
 3 ره طفلا ةاكر ين يكشب 8

 رطفلا ةاكر ضرف ملسو هيلعاللا ىلسدللا لوسر نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلاسن
ْ 



 هد

 00 0 1 هاجمت لا
 00 ير نماماسرا ل سرع سانام رم نم اماضيأ م 0

 كلام لاق اريعش جرخأ من هاف دسوق الرا رطل هس حرمت لو 0

 5 مظعالا دملا وهو م ا افرابطلا الأ ا

 5 رمطنلا كح لاحم قو »ف

 ا ل ا ل ا ددع نأ عفان نع كلك

 اك ١" ارك ريجت نأ نأ نوب كسي 0 ك0 ىلا ١ ذأ كلاذنم 3 ينال وأ نيمويبارطفلا لبق

 عساودالو كلام د م روما ' 1
 . اهنلا ني جرم لا لينال 110
 م 0 ل 3

 ا د رخل تححألو 00 ب كلام لاق

 ضرادجأ يف ةاكز ةدلع ا لا تسل ننال ديس راك نس لأ ةأكز

 0 ب مكالا 1 ا 1
 ا لبي دج اديس لعبدللا ىلصو «. .مديخرلا نجرلا هلا مسن ع
3 00 000 3 

 | ةةوركد ملسو هلطدلا كسلا لي اوم سيلا دم نم حو سلام

 لولا واس هللا كرش 0 دا ل 0 |

 ناسف هورنت ىتخ اورطفت الو لالبلا اورت ' ىتخ اوموصت الف ن اور شعو عسد ر بش «لا لاق

 شابسع نب رب هللا دبع نع ىليدلا دير سروب ؛ نع كلام هه مل اوردقأف مكحيلع مم

0 
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 كيلبلا اورن حا اوموصت ال لاقف ناضيرركذ ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس نا
 1 نان حغلب ءنا كلاس ليل الثد 0 ظ

 ' تباغو و ل افع نب نامنع نامز كيس يثر لالبلا |
 مناحي ناضمر لاله قري 0مل ضصعوش ىيد لاق نسف |

 | لادم ل را ف نم موسيلا كل نأ ملعي وهورطفي نادل

 .لوقيو اسال نب ل نم مين طفي نأ لعن نومهتي سانلا ناكرطفي ال مناف ةدحو لاو
 'مايص ميمرطن اظل راو لاله اعو لعت لالا دق مطرب لا كالا

 .ماص اذا نوتيلا اعساو نوع نابل قال نانا 0
 526 ير دق ناضمرلالد نا تبث ماج 0 ىنونظي مهورطفلا | ها سايللا

 ١ ةعاس عيا ١ | مويلا ك كلذ نم نورطغي مهناف : نونالثو دحا كلذ مهصوي ن آي عب ميسم نأ

 | سين ل ناو .ز دعب مهءاج كلذ أك ن ,اديعلا ةالص ىنولصي ال مهنأ 0 مهءاج

 | لا لير ل #َ

 ارجفلا لبق مايصلاعججا نمالا موصي ال لوقي ناكمناريعنيدللا دبع نع عفان نع كلام
 | 1 ا ا وز ةصفحو ةشئاغ :رع ناهش نبأ ن كاملا

 | هل 10 5

 للا قال دللا قوفرا وا يدعاستلا دعس ني لابس نزاسو نين مزاج يلا ا
 | نب نجلا دبع نع كلام « رطفلا اولجع امريخب سانلا لازيال لاق ملسو ميلع

 مول 00 جللا لم هلا كوب ناوين يناس نيالا ا
 دع ل امسح نما طسكا نبا نع كلاس هر الجش امربخت نلتلا لانا

 | ىلا ىارطب نيح برخملا نايلصي اناك نافع أ نامدعو باطملا نبرمع نأ نجرلا
 م ناضمر كي كلذو ةالصلا دعب نارطغي مئارطغي نأ لبق دوسالا ليلا
 3 بنوع نيا ءذلا مايص كيس اي ا د

 | هفئاع ىلوم سنوب ب يبا نمي ران يعم نب نجلا دبع نيا دبي نم كلام

 عمسا اناو بابلا لع ففقأو وهو ملسو ا دل لوس 0ك
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 | 7 لرواية ج رااسل لاقف وار لاك مايصلا ديرا اناوابنج يبصا اناو
 | اللا ىلع هللا لوس رمد يريم اير كي بل يعلم لل دلل را ينعي ظ
 ىقتا امب مكحاعاو ىلعت دلل مكاشمخا نوكا نا اوجرا ين هللاو لافو ملسو ميلع

 ماشه نب كثرامجلا نب نجرلادبع نبركحب يبا نع ديعس نب مير دبع نع كلام ٠
 هللا لوسر ناك انلاق امهنا ملسو مميلع هللا ىلص يبنلا يجوز ةهلس ماو ةشئاع نع ١
 نعدللام + موصي مث ناضير يس مالتحاريغ حاج نم ابنج بصي ميلع هللا ىلص |

 سل يرئادمو بركب ابا عمسمنا ماشهنب يرانا وكب |. ىلوم يمس
 أبا نا ملركذف مةنيدملاريما وهو مكحلا نب ناورم دنع يبباو نأ تنك لوقي ماشه نب :ه.ىربأ |
 نجرلا دبع اي كيلع تيسفقا ناورم لاقف م 00 تاج مسا سلجم

 نجرأ] دبع بهذف كلذ ل يقئاع نينموألا يما ىلا :سذتل

 دنع انكانا نينموملا ما اي لاق مث اهيلع ملسف دةشئاع لع انلخد ىتح معم تبهذو |
 تلاق مويلا كلذر ا 0مل نأ ملركذف مكحلا نب ناورم |
 ا ل لاك برت مرا جاي ةيرحربا لاق امك 0

 ىللص هللا لون لع دهشاف دةشئاع تلاق هللاوال نجرلا دبع لاق عنصي ملسو يلع
 ' مونيلا كلذ موصي مث مالتحاريغ عاج نم ابنج يسبصي ناك منا ملسو ميلع هلل

 لاق ةغئاع تلاق ام لدم كلانقف كل هن يلف ل اوي انا اع !
 ناورم لاقف انلاق ام نجرلا دبع ملركذن مكحعلا نب ناورم انتج ىتح انجرخت |
 !زاناةربره ىبا ئلا نيهذتلف نابلاب اهناف ئتباد نبكرتل دمت ابا.اي ل
 0 ا ا ا 1 سيلا ديول كادي دي تا ةييعلاب مما |
 أمنا كلذب يل ملعال ةريرهوبا لاقف كلذ هلركذ مث معاس نجرلا دبع هعم ندحتتف |

 نبع نجلا دبع نبركحب يبا نع ركب يبا ا « ربخخم ةيزربخأ |
 ]| ىلص هللا لوسر ناك نا انلاق امينا ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا يجوز مهيلس ماو هشئاع |
 0 00 يتيل ملسو هيلعدللا |

 0 مياصلل ملبقلا كي مصخرلا كي ءاجام > # |

 نانضير يف مياصوهو هتارما لبق الجر ناراسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع كلام
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 1 جويس سس

 | علس ما لع تلخدف كلذ نع هل لئست هنارما لسراف ادي دش ادجو كلذ نم دجوف
 ليلو نا مايإس ما اهتربخاف ابل كلذ نركذن ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جوز

 كلذ هدازف كلذب اهجوز تربخأف تعجرف مياصوهو لبقي ملسو ميلع هللا ىلص هللا
 ظ ملسو هيلعدللا ىلص ملوسرل ل ىلعت هللا ملسوميلعدللا . كصاللا ل وسر لدمانسل لاقو ارش

 | لاقف ملسوميلعدللا ىلصدللا لوسر اهدنعت دجوف ميلس ما ىلا منارماتعجر مئءاشام
 أ يا اهتربخا الا لاقف مهإس ما متربخأف ةارملا هذبل ام ملسو ميلع هللا ىلصدللا ليسا

 انسل لاقو ارش كلذ هدازف متربخاف اهجوز ىلا تبهذف اهتربخا دق تلاقف كلذ لعنا

 لوسر بضغف ءاشام ملسوديلعدللا ىلصملوسرللجدللاملسوميلعدلا ىلصدللا لوشر لدم

 كلام « هدودجب مكللعأو هلل مكاقنال نا هللاو لاقو ملسو ميلع هللا ىلص هللا

 ىبحي نع كلام + تكححض مث مياسوهو مجاوزا ضعب لبقيلملسو ميلع هللا ىلص

 |'بالملا نيريعةارماأ لسيفن نبورمع نب ديز تنب ةكحتاع نا هيعس نبا
 لومرضنلا يبا نع كلام ه« اهاهني الف مياصوهو باطحلا نبرمع سار لبقت ثناك
 يبنلا جوز مهشئاع دنع تناك اهنا متربخا محاط تنب ةشئاع نا هللا دبع نيرمع

 نب نجرلا دبع نب هللا ديعوهو كلان اهجوز اهيلع لحخدف ملسو ميلع هللا ىلص

 ككلطها نم اوندت نأ لفات اه علت امل ترئاتف مياص وهو قيدصلا ركب با

 0 تناك ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جوز مشئاع نأ مغلب منا كلام

 "نم مسفنل كلما مكحباو لوقت مياص وهو لبقي ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر

 0 ملريبزلا نب ةورع لاق ةورع نب ماشه لاق كلام لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي

 لس سال
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 2 ماسلا 00 08 ا
/ 

| 

 ا 0 رقلا م 0 - ناي شدم ىلا ظ
 ذللا ارنا نم 0 لا نيدك اهم امناكو 0 ديدكلا غلب ٠

 5 هيلع هللا 0 0 رد يل 0 كيش 0 00 للا ا
 لا ىلص هللا لوسير ماصو مكودعل اووقت لاقورطفلاب يتلا ماع هرفس ليس سانلارما |
 جرعلاب هيلع هللا ىكصوللا لوسر تي اردقل ىبن كح ا لاق ركوب بأ لاق 0 ةيلع ٍ

 19 ةيلع هللا ىلاص هللا لوسرل ليق مثرعحلا نموا شلعلا نم هلسار لعاءاحلا بتلعب" ١
 "لا هللا لص هللا لور ناكاالخ ينص نيحااوناض دق نمانلا نم عفئاط نا" ||
 شنا نع ليوطلا ديج نع كلام « سانلارطفاف برشف  دقب اعد ديدكلاب ملس ا

 بعي ملف ناضير كيس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرفاس لاق هنا كلام نبا |
 رمعن بةزج نا هببان عةورع نب ماشه عدلا هم مياصلا لعرطفملالورطنملا لعمياصلا ||

 ١ مايا "مال ديعيبادلا مونت وسسولا 00 ْ

 لا ةرةلاافي ماما 1 عفاش ن زعم

 ١ مايصلاب انرماب الف نسكن ر طفثو ةورع موديفدعم رفاسنو ناضه,قرفاسيو 1 نعت "ورع ْ

 نإ ' ناسضمر كي هداراوأرفس نم مدق دق نع لم عقيم # |[

 لخاد هنأ ملعن ناضمر كيسرفس يف ناكاذا ناك باطحلا نيرمع نا هغلب هنا كلام |

 25 لاب هنأ ملعنرفس ثيسىناك ىو كلام لاق ياش لعد ةموي 1 نم فسلم دل أ :

 نأ دارأ أذأو مياص وهو نليسف يسد 7 لبقرجفلا هل علطو *سؤب 358 نم

 موسيلا كلذ ىوصي هناف جرخب نا لبق هضابوهورجفلا هل علطف نابضير فيس جرح |

 اهتضيح نم تربط نيح ةرطغم ةنارماور طفم هورغس نم مدقي لجرلا يف كلام لاق
 5 ءاش نا اهبيصي نأ اهج وزل نأ نأضم
 3 نانسي قيس رطنا :ننىسبس ةؤانك 1



 نطل

 | ةلجر ن نأ ةربرح يب لا نع كلاض |

 ' مايبع دي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةرمأن ى نامعير فيسرطنأ
 ا هيلع للا ىللص هللا لوسر يناف دجا ال لاقف انيكسم نيتس ماعطا وا نيعباتتم نيرهش
 ينم يوحأد دم يقلل ل يابو أي وا لاقفرمت قرعب ملسو

 ظ نعدللاس #يب هلك 0 نادل اا اح ملسو هيلع هللا ىل ص دللا كور ىككيضف

 5-5 هر ىلا يبارع يما نا عنب .هيعس سول

 م لي ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 2 |اقف ناضير فيس مياص انأو يلدا سبصا لاق كاذامو يس هيلع هللا ىلص هللا
 | عيطتست 0 حل 3 لش 000 عيطتست ل لد ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1

 1 ظ
 ردت قرعب ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ىتاف سلجاف لاق ال لاق ندب ىدبن نأ ا

: : 
 3 0 لعب د دحأ ام لاقف هب قدصتن اذه ذخ لافف ْ

 نم قوغلا كلذ كيس مك بيلا اع بوسام ولان رع كلام لاق تبصا ام |

 نارا مايا قلقا ب كلكللمعيس كلام لاق سرتع يشل اًيعافط رشع لسجيخ | نيباف لاقفرمتلا |

 : ىتلاو ةرافكأا ف 20 ارش هلها ةباصاب ناضمر ءاضق يف انمويرطنأ نم لعب ْسْييل :

 1 0000 باصا نميف ملسو 0
 0 نوب انجن ل اذهو كلام مويبلا كلذ ء اضق هيلع امنأو 2

 : 31م مياصلا م ل م م1 5

 | دعب كلذ 0 مياص وهو مجد ناك هنأ ر مع نب هللا دبع نع عفان نع كلام |

 «سمادوقح» ناياثو مانجوع

 || ىبا نب ديعس نا هيج ني ز ء كناس «رطني ىتح مجدي مل ماصاذا ناكف |
 | نب ماسفه نع كلام « ناسياص اهو نامجشمي اناكر يع ني هللا دبعو صاقو
 يق مارال رافي ال مث مياص وهو مجد ى ناك هنا هيبأ نع ةورغ

 | كلذ الولو ف عصي نانم ميشخ الا مياصلل رةماجلا ركحنال كلام لاق مي اص وو الك

 | ايس مرا ملراخ ذي أ نم لس مم نأ ضي فيس مجحتحا الجر ناو وصحت
 عضومل مياصلل هركحن امنا مماجلا نال هيف مجستحا يذلا مويلا كلذل ءاضقلاب ةرمات

 نم جارنا يل نم ملسو مجسةحا نمق مايصلاب ريرغتلا

 نوح مج



 03 ةأروشأع 0 مايص #2 ميلا كلذ ءاضق هيلع لع

 اهنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز مهشئأع نع هيبأ نع ةورع نب مأ ثه نع كلام

 ئلطص هللا لو سر نأكو ادزللا سشيرف ةمودصت أموي 8 مباع ب ناك تلاق

 1 دقو هيلع هللا ا و م

 سا للخبر با طن حاس دام مال قا نس ديول عسل

 0 ال ام نر سيل ليلي دخان ربان ب

 . ءاروشاع موي ادخ أ ماش نب والاب ىلا لسا ناطملا نير مع/نآ دغلي مقا كلاتم
 أوموصي نأ كلهأرمآو مصف

 دلاو ىحضالورطفلا موي مايص يل

 || ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبا نع جرعالا نع نابح نب ىببج نب ده نع كلام
 لدا عميس ةنا كلام + ىعضالا مويو رطفلا موي نيموي مايص نع ىبهن ملسو هيلع هللا

 ل هللا يبخل 6 دولاب امد نيانيال يلوا 9

 0 ا

 * نسما ف لاديحتملا ساوملا ١ ء
 لاصولا . نع ىبهن ملسو هيلعدللا ىلبص هللا لوس نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 | ذا عي بنا 0 كناي هللا لدراب الاقف |

 مكتبك تسل 7 افلا لقا 0 كناق ل لاصولاو 0 2

 3 رهاظتب !ءا انطخ لتفي ا 3

 نيرهش مايص هيلع بجو نميف تعيس ام نسحا لوقي اكلام تعمسو ىيحي لاق



 + فيت رع

 نا هنأ ةمايص ميلع عطقيو مبلغي ضرم مل ضرعفرهاظت وا اطخ لتق هي نيعبانتم

 ظ نم ىضم دقاملع ينبي وهو كلذر خوي نأ هل سيلف مايصلا لع ىوقو هضرم نم يص

 ' نمي تفاح. اذا بنتا لالا ءازخلا ابتلع كاد ىذا هاجس
 اس ماا سول مايصلار خوت ال تررهط اذا ابنا اهمايص يرهظ 7

 ا نأ ةناحبسدللا باتك هب نيبانتم نيربش مايص هيلع بجو دحال س .-

 انا هنا اذن ككللسلا كرا لولا 6 ١ هل سيلو رتضيح وأ ضرم رتلع نم الر ظفي

 ١ كلؤد فشلا

 د هماسيص ديه ضيفرملا لغفيام #

 | دباسا اذا ضيرألا نأ ملعلا لها نم تعيس يذلارمالل وقي اكلام تعمس ىيي لاق
 ا ديم املا اف هنم كلذ غلبيو ةبعتيو هعم مايصلا هيلع قشب يذلا ضرما

 | دبعل | نم كلذرذعب ملعا هللا امو هنم غلب و ةالصلا في مايقلا هيلع دتشا اذا ضيرملا |
 ا أ كلا صضخرأ دقو هرسيدللا نيكو 0-00 »و ىلص هنم كلذ غلب اذافدتفص غلبت ال ام كلذ 35

 / لل جورع هللا لاق ضبرملا نم مايصلا لع ىنوتا و غو رغسلا يسر طغلا كينيرتا

 / كرابت هللا ص+خافرخآ مايا نم ةدعفرفس لع وا اضيرم مكنم ناك نين ةباتك كيس

 ١ بحا اذهف ضيرملا نم موصلا لع ىوقاوهورفسلا ثيسرطفلا كيسرفاسمل ىلوتو
 د منيلع عمتجملارمالو هو يلا تعيس ام

 2 نيل ينس ادار ةييافلا 5
 | نأ مل له ريش مايصرذن لجر نع لتس هنا بيسملا نب ديعس نع مغلي هنا كلام
 نب ناميلس نع ينغلبو كلام لاق عوطني نا لبقرذلابا ديل ديعس لاقف حوطتب

 | واايقضياعبق) ضوذت ةيلعو اش نم لوني اكلام تيضيس يك لاق الل للا
 مندبلاو مقدصلا ناف هلام نم هنع كلذ ىفوي ناب ىصواف دهندبوا مقدصوأ مايص

 نجاولا سيل هنآ كلذوزولغما ناك امال اياصولا نم ةأوس أم ىلع ادبي وهو ةنلث كيس

 ١ كلذ لعجب امناو بسجاوب سيل امم هب عوطتي ام هفئيبك اهريغوروذنلا نم هيلع
 لم ىفوتملار خال هلام سار كي كلذ هلزاجول هنال هلام سار نود صاخ هئلث كيس

 هذه لئم ىمس هتئرول لاملاراصو ةافولا هترضح اذا ىتتح هيلع .ةبجاولار ومالا نم كلذ
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 كلام ه« هل كلذ سيلف ملام عيمجب طيخت نأ ىسغواهامس هيا ا

 1 : 0 دكا هاي كا اعلا 4

 ى و مبغ ي و ا 0 ١ هءاحف 0 ل 1 3 دق " ا ءذ هل ف ظ
 ملا هلوقب ديري كلام لاق ا فر رج يطق وع لاف نسقلا تعاظأ
 || ل اسوي موصل لوغو داعب وا مقنوتع ظفشو 0 قرت ايف ءاضقأا يم 57

 . ا ل 1 يا 0 ( ناكوس نب ' و 4 0 كلام ٍ

 قرثي 0 لاقف ناتصفر ءان كي
 ٌْ ا يردأ ل ب نقال انا لاا مديل

 ا 0 ل

2-0 51-2 

 ال دهاجم لاق ءاش نأ اهعطقي معن مل تلقف ديجل اق اسهغطقي مآ ن ناعتانتما ةاقكلا ظ

 نق“ ن
 ١  5-6 34نازل ف - صف 1 0 هللا 0

 تس سا يي يس تح سؤ سس ا سا

 ءايشال هنهرحا هل ازياج كلذ ناكولف ض رايد دب ماساعبا تحب كلم لف ساكن

 | اأو دا نع دحا ولعب 5 ناكرمع نب هللا دبع نأ مغلي سن

 ْ - داكطما نع 0 يلصي ل قل نع أ موصي ال لوقيف حا

 : لاقف ى اضمر ِءامحق نع نكس فبين 5 نس لايبعس 00 نأ كيعس ل 5 ف رح كلل ف ا

 0000 كلا تي لارتاوب نا يس ا
 م اعاتب نأ ىلا د كلذ بحأو سيق ير ا ةداعأ ١ زعلو 0 ناضمر ءانعق قرف

 ير رم اييشانوا ! ا هانم ناكر قيد برش وأ لدحا ل 0 لاف ْ

 مايا مأيص نع ملاسف ناسا ةءاججف ثيبلاب ىؤطيوهو دهام عم تنك لاق هربا

 يلا للا كلام 0 1 دع مابا 00 0 ا اراب

 | ادلع اعبانتم

 رك مالا تم لاني نرد دلل لحل را يان ين ا

 ْ || رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ه منيب ق رغياال لاق كارين نيد قرش لاق

 |! ءاضقلا هيلع سيلف عقلا هعرذ 7 انتل منلعت مياص وو داو 0 2 5 د



 < هنا +

 # كلام ليسف ماياب اهتضيح لبق اهنع كلذ عطقني مل ” ىلوالا قود يلو

 رست مد انا ديلا نم ملا كن كام لش اينلم سر

 ا - 37 يرانا ام

 ْ يل 0111 5 يسم ا 0 ءذلا

 ب عزبلمللا لاا

 ا هللا لوسر اهي لدا د انف 0 1 ل اممل را 0 “ا

 3 تناكو مالكلاب ا :ردابو مصفح فيلاتِف رتاج 2 ميلع هلل ىلص :

 1 ام 0 نينعو ظلام نيتمئاص ريش اق أنا كح صأ 2 هللا ل مشو أنن ابيزا بكرتف 5

 ا ا اء اموي مناكمايسفا 3 .ءيلعللا اىلس هلالوسل اقف ديار اعط أ[

 ب وألا 00 حوطتام وهو ل 5 0 0 5 :

 ا 9 رطفلل ديعتم ريغرذع سمرطفا امنا ناكاذا ءاضق عوطتم وهو ممايص عطقبربا
 |ديف جاتهابم يسبح عوطوسو 3 .يرذبح 0 ا

 ١ اغلا مووت تأ ماسلا را 3 ءاساوالسا ساس

 مسد ا رع ل

 كلذو اهب نورذعييتلارومالو اهب نوردعب يتلا ماق سال نم سانلل ضرعيامسدل ضرعبرمأ نم
 نم ضيبالا طيخلا مك ن نيني تح اهرعار اراكر هبابحح فس لب ل ورع

 ' ىلعتدللا لاق امك مايصلا مامنا هيلعف ليلا ىلا مايصلا اومنا مثرجسفلا نم دوسالا طبخلا
 ا رةسيرلا ى ضد ملت يصئاب عا الجر نأ ةبلاوملا سلا ا ايلا

1 

. 

1 1 

 -ع)



 ١ للان -
 اانا 1 و ووو

 3 هلع نم ناضمر كيرطفا نم ميدف |

 | ١119 ناكف مايضلا لخردقي ال ناك تح ربك كلام نب سنا نإ مغلي منا كلام

 ااا 0 , يي 100 دعو

 يلع اللا ىلص يبنلا دمب عطنح نمادم انيكسم موي لك ناكحم معطتورطغت لاقف
 ناسكح نيف لج وزع هللا لاق امك ءاضقلا اهيلع نوري ملعلا لهاو كلام لاق ملسو

 نم لوقي ناكمنا ميبا نع مساقلا نب نجرلا دبع نع كلام هن ندا ظ
 رتخجاء ناضمر ءاج ىتح ممايص لع يوقوهو مضقي ملف نام ءاضق ميلع ناك |

 * كلذ لئثم ريبج نب ديعس نع مغلب |

 9 ليحتل ا لم 1

 [مف او نس ميلا ىلع نيعحيل ب م د ال ا
 : ل لا
 2 ريل لطي ىذلا مسا م 2 1
 اذا نابعتي نم ميف كشي يذلا مويلا ماصي نا نع نوبني ملعلا لها عيس منا كلام
 |00 دطب طلي داس سلع نا ا ل وون

 0000 الر كل لاق اسباب ةطايصب نوري الو هءاضق يلع نا: ناضير نسادنا
 نإ اندلبب ملعلا ل أدا هيلع 11 وذلاو

5 0 َُ# 

ه عصيرفلا مت ان انيف ل هند سك
 1 ا تصيسام نيلحأ اذ

 1 | الخ سدلع ايزي نكات دلعي ى | يلا بحاو اهالا# لاا كابل

 سس هس سس ا م ا 7 سنس
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 ملسوديلع هللا ىلصدللا لوسي ناكتللاق اهنا ملسو ميلعللا ىلص يببنلا جوز شاع
 هللا ىلص هللا لوسر تيارامو موصي ال لوقن ىتحرطفيورطفيال لوقن ىتح موصي

 200100 يا يس َمْيلُع

 لج تا أس أ 006 يبا لتلم هللا قم

 00 للقول 1 نع
 يو سوا 7- 0

 اباد بالا تحت اي لنا اع 57 ريرت ل يلع 57

 او ا تاس نم اس فو اضمر كيس

 0 يا لا ىلا ىو لا سدس نا

 نجح دا ياي ءافجلاو "مك نا لا

3 

 1 داع 0 0-00 با للا
 # 0 اني ردوتاو «

 د « ميجرلا ى نس جرلا هللا مسب »ع

 »* 1 « ' ناكدتال رس تسم ياكل و 0

 مساع نع نمرلا دبع تنب ةرمَع نعريبزلا نب ةيرع نع باهش نبا نع كلام
 فكنا اذا ملسيو ديلع هللا ىلصدللا لون, ناكت لاقاهنا ملّسو ميلع هللا ىلص يبنلا جوز

 اب ووو

 تي لبببببببللس
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 ظ ا ا سوال : كو 0

 1 000 ل اس ل سا ع ل ئ
 ناكل دحا ةجامعل اجراخخ ناكولو ناسنال هجاعل يرخب ناالا ادحا نيعي الوابل |
 اع كلام 0 0 ريالا ليئاةالملاو ضب 0 ةدايعؤدبلا 0 0

 آ 6 ل ل هنا كلام ناسنال ةجاعلا الإ تيا لمراغلا ْ

 | عيجي ريم 1م 0 ا ا ا رمال كلام |!

 ْ 006 رميداركالا اهيف عمجت ال يتلا دجاسملا ةب ناكنع عال ةركك ةارا الو ديف |

 )000 اك ران ادي رامعملا لاهي تكا يذلا هدعسم نم فكلما ١
 000 نال دوم دل نايا ةيحاص لع بجي الو متعبجلا هيف عيجتال |

 ْ دجاسملا ذي نونكاع متثأو لاق ىلعتو كرابت هللا نال دين ناكتءالاب اشاب |إ

 ا( نادل زاج كلانه نمف كلام لاق اهنم ائيش صصخخ# ملو اهلك دجاسملا هللا :

 ئ حر نأ هيلع ب نك ناكاذا مةعيجلا ابيف عمجب ال يتلا دجاسملا في فكحتي :

 0 ل 000

 | هللا 0 ناك ةشئاع لوق د ادا ب ا ا ظ

 | كلام لاق ناسنال ىجاعل لا لوو ع صمتما اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 )ادي كلام لاقو ةعموصلا ىعيراتملا كيالو دهسا ربط قيف نكتي الف
 0 يتلا مليللا سم سمشلا بورغ لبق ديف فكنعي نا ديري يذلا ناكملا نكناملا

3 20 0 00 27000 00 

 1 1 ؛تفيسمم يي يللا ايلا تيا
 احساس سس جم ممسسم

0 
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 1 1 دن مب ا 0
 أ نم كلذ ونغأ أهو يمعلاو مايصلاو ةالصلا لثم لامعال سلبع ناكنالاامناو

 !ٍ لسا أف دق سايش ليس لدح سن هنأ را هيي ركل نم ناكل لا
 نولمسملا ةيلع ىصم امريغ كلذ كثي ثدحي نأ هل سلو منول نم ىنسم أمب |

 عا هيلع هللا ىلص هللا ل اوس, فكنعءأ دقو هعدتبي الو هطرتنشي طرش ىم

 ١ ىاخحتءالار:ةاوسراونجلاو ناكتشءالو كلام لاق ناكتمال عبس

 ءاوسس يودبلاو يورقلل

 ا هب الا: قاع ببكسالز وج الاب ا

 تكتسي دلما ستر ل كلاغم كسا دحر ساو ا غاب هنا كلام |
 نم ياما مك سيارت و هباتكشي_ىلعتو كرابت هللا لوقي مايصب ظ

 نوفكاع متنأو نهورشابت الو ليلا ىلا مايصلا اومنأ مثرجتفلا ه.سالطلا |
 ظ 7 معو كلام لاق مايصلا هيكل 'ٍي 0 رحت اساف دجال
 م مايصب الا ناكحتا ال هنا اندنعرمال |
 5 ددسلا للا فكنلا جورخ ا

 دا عل مولا د فرك ال 00 ىبا.ىلوم يمس نسل ١
 ري ال مث ديلولا نب هلا راد فيس مقلغم ةرج فين مفيقس ىصت هتجاحل ١ دب

 | رمل ارفتتستما ذأ ىلعلا لا نتي, ىل هنا فاس ب نرطستلا ىلع ل

 أ لاق دايز لاق سانلا عمر طفلا اودهشي ىتح مهلها ىلا نوعجري ال ناضمر سرخاوالا
 تعيس ام يحا اذسيهو اوضم نيذسلا ليضفلا لها نع كلذ ىغلب و كلإ

 1 كلذ
 00 نافعا نا 5

 | ىلص هللا لوس نأ ةشياع نع نجرلا دبع تنب ةرمع نع باهش نبا نع كلام
 دجو هيف فكتعي ىأ دارا يذلا اكمل ىلا ىرصنا ايلف بفكتعي نا دارأ ملسو ةيلعإدللا ْ

 اذهدل ل يق ابنع لاس اجاء رابغ شردت اطلس اسر سا ا
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 مث نيبب نولوقتر بلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقفبنير 1 ا دا

 الاجر نم كلام لكس لاوش سارسم باتت تيب فتحتي ملت فرن
 ضرم مث نيمويوا اسوي ماقاف ناضير نمر خاوالر شعلا في ىركمل دجسملا لخند

 || بتجي ال ما ص اذار معا رمل 0 ا حر
 000017 ىضتي كلام لاقن ةيلع كلذ بجو نا فكتيربش يا يفو هيلع كلذ

 |0011 لوسسر نا. غلب دقو ةرسيعوا ناضيو كيم مص اذا ىنوكحع ىم هيلع

 بهذ اذا ىتح فكي ملف عجر مث ناضير كيس قوكسعلا دارا ملسو هيلع هللا

 | ةيلع يذلاو نا كنالا ةيس عوشتملاو لاوش نم ارشع فكحتعا نأ ضمر
 : ىلص اللا لوس نأ ينغلبي ملو امهيلع مرو امبل ل اميف دحاو ايهرمأ ىنحسال ا

 || اذا ابنا ةارملا فب كلام لاق اموطت الا هفاكحتعا ناك ملسو هيلع هللا

 || تعجر تربط اذان اهتيب ىلا عجرت اهنا اهفاكنءا فيس تساح مث تنكحتا
 | ابناكتعءا نم ىضم ام لع يبت مث كلذرخوت 'و تربط .ةعاس دنيا دجبسملا ىلا

 ' ربطت مث صيحتت نيعباتتم نيرهش مايص اييلع بج ةارملا كلذ لو
 | لوسر نأ بابش نبا نع كلام م كلذر خوت الو اهمايص نم ىضم أم لع يبتف
 000 00 زوو توبيبلا ةيس ىاسنال عجاحل بهذي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لا

 5 اهريغ عمالو هيوبا ةزانج عم فكحنملا جرجي ال كلام لاق
 5 ناكنال هي لكلا 5

 || ةرملاو سيسملا نكي مل ام كلملا ح متحصل ناك ابا كارلا
 | فكتملالع مرتو سييسلل نكي لام تبطل اكن تت اضيا منكنملا
 || ةنارما سمي نأ لجرل لحي الوراينلاب نينم ا لا
 00 اهريغ الو ملبقب اهنم ىوجشب ذذلتيالو نكحلعم وهو

 | نا ,ئاصلل نركيالو كيف سيمملا نكي مل ام امهفاكتعا فيس احسكتي نا ةفكتعلل الو |
 1 9 أ نحملا حاكن نيبو فكحتملا حاكحن نيب قرفو همايص ذي ركحنب
 نابهدي صفكتمملاو فكتدملاو بيطتيالو رئادجلا انجل نع اود ورسام لكأب

 راسيلصي الوزئانجلا نادهشي الو ةرعش نم امهنم دحاو لك ذعايو ىابيطتيو ظ



| 
 زي ل ل سانلا لناراسا ىرا لس يلع هلا ىلص للا لبي نإ لي

- 1|]15 - 
 1 0225257555 ل ااا | 0 ش١
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 ' دهسا ىب سول ١ كلذو فلتنم حاكحنلا فيس امهرماف ىضرملا ن ايديال
 ف مئاصلاو فكحتدملاو محملا اكن
 3 يدخل مع ا لبق »ف

 ا 1 ا

 5 سس ا سس ا
 | يي 0 0 54 0 يي

 | بحي: 0 ا دعليللا كلت ا

 ' الع يورصلا ما ميلا لاسفل ليي نادم تيمتاف يسرا

 ا انته قع للامام ارش وحلا كايا يدح سلبا ءاملارثا سقف

 ع

 | رفدلا يفردقلا دليل رعت لاق ملسو ميلع هلآ نلصوللا لوسي نا سانايا ْ ١

 أ للا لوس ب نأ رمع ني هللا دبع نعرانيد ني هللا دبع نع كلام + ناضمر نمرخاو آلا

 | يبا نم كلاس «رمتاوالاعيسلا فيسردقلا هليل اورجت لاق ملسو ميلع هللا ىلع
 | دا ىلص هلا لوسرل لاق ينبجلا سينا نب هللا دبع نا هللا ديبع نبرمع ىلومرشتلا |

 | لص 00 ل هللا لوسر اي ملسو ميلع

 0 0 00 00 5 ا سنا
 | دي ىاسوشتابب تمير يال الا ةي دليللا هذه تيرا كَ

 هللا لوس باحصا نم الاجر نا مغلي منا كلام م مسماخلاو دتعتاسلاو معساتلا |
 هللا لوسير لاقفرمخاوال عبسلا فيس مادملا فيسردقلا مهليل اورا ملسو ميلع هللا نإص
 و اا 2 ديلع للا ىلا

4 
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 ظ ا ذل مقيشعلب ىذلا لدي لمعلا نم اوغلبي الآ ىتمأز امعأر صاقت اكت كذذ ٍ

 | نب ديعس نأ مغلي منا كلام «* ريش فلا سريحخردفلا مليل هل هللا أ هاطعافرمعلا ٍ

 006 سطس نجل ةقيردقلا عليل نيءامعلا دبس نم لوقي ناك ثيسللا 5

 0 « علا لا لطلحو «
 7 ع نيس لا اول *« |

 0 عتيل الطالا لاؤنمحي بحس ا #0

 أ دج ت 00 يل ب ورا دع دلع ْ
 5 00017 اا هدأ ف ا ا يبأ ن ربأ |

 ٠ 00 لا ا الل در ال

 ْ 00 ل رع قم قاس اع لب مب
 رفرع يشع مخوقولو اكم ملوخدلو ع

 م مرجحملا 1

 2 ساس اا 1 1 0 ظ
 1 بويا يبا ىلا سابع نب هللا دبع يبلسراف لاق 0 ل ارجل

 ظ : اسم لان ميلع ت4سف نوئبرتسي هد نينرفلا نبي ا لطبت منوم وف يراصنال |

 00000 ناك فيك كلتسا نابع ىب هللا دبغ كيلا: ىلسرا نينح ني هللا دبع انآ تلقف
 || بونلا لع هدي بوباوبا عضوف لاق مرح وهو مسأر لسفي ملسو ميلع هللا ىلص هللا
 | 3 مسإر لع/ بصف ببصا ميلع بصي ناسنال لاق مث مسار يل ادب ىتح هاطاطف

 تبر ازكحهلاق مثربدأو ,امبب لبقاف ميديب مسأر كرح
 أ لعفي ملسو ميلعدللا ىلصدللا لوس,

 | وهو ةينم نب ىلعيل لاق باطحلا نير معن أ حابر يبا نيءاطع نع سيف 00 :
 || | ع ديرتا قلي لاقفيسطع ببسا لستيودو هانم نراطخلا

 ظ 0 و ديب ينل سعب ءدب 1 ل ع ا 9 0



 < |( د

 نجس املح حالا لدا هيج ل لا

 اان ليسا 7 نال دن كلام « انس ار نولستي |
 أوج ىوالا لا د. سار داؤح يرددها مسا

 زد اوم ةلالجب 0 ل ْ
 ْ 4 للا .بلثال ملسو ميلع لا ىلص وللا لوس لاقف بايثلا نم مرحملا سبلي ام |
 ا ا اياب عن دجبال ادحلا ال ناشد نقلا 4
 ا ا ارفعزلا 0 ا لناينلا نم او ال نيبعكلا نسلفساا وب ؛

 ا لرانا دجب مل نم لاق منا 3 هيلع هللا ىلص يبنلا نعركذ امع كلام 55
 | يببنلا نال ليوارس محملا سبلي نأ ىرا الوا دهب عيسأ للا ليا م
 ّ بايللا سبل نم دن ىهناميل تالي 00 ميلعةللا لص

 0 ١ 0 الا اناا رب أ

 اوسيللا 30 را سرووأ نارفعزب افرع 7 سلا سيل م 1

 ا ما طاق بالا يرموارم نفادم تن باطلا رب :

 بسلا ادرلا ابا مكلاريع لاقفردموه امنا نينموملازيما اي ||

 بابيثلا سبلي ناك هللا دبع نباعشلط نا لاقل ولا اذه ىار الماجلال
 ظ للاب نه اة فيلطلا رايبلا هذه نم اثيش طهرلا أبيا اويل مارحالا كيس رتغبصما
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 بهذ مث بيط مسم بوث نع كلام لئس نارفعز اههيف سيل ةيرعجم هو تاعبشملا |
 #َ 00 ا علا م م ل

 9 0 جا

 ١ ضعب ىلا اهضعب دقعي ارويس اعيج اهيفرط كيس لعج اذا كلذب ساب ال منا مبايث ْ
 هدد 1 ل ل اب كلاظ ل ا
 1 م

 ارا لسا كلاما 1 او هو ل

 | ال لوقي ناكرمع نب هللا دبع نا عفان نع كلام * لبعلا ىضقنا دقن نام اذاف ايح |
 ظ 00 . 0 1 ْ

 0 ياسا 7“ دف ||

 02 10 1-1 هلا ل اك ا ا
 ]|| حابر يبا نب ءاطع نع سبق نب ديج ع كلام *« ثيبلاب ىؤطي نا ل نا
 ١ 0 01 ا ١

 يا اللا راو لنا مان كلام #« * هيج فس لدتا دمع

 ئ

 5 جا ا و سيال ة/اش ..افداو

5-5 

 ا
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 : بيلا اذه مير ىنمم لاقن ةرجشلاب وهو.بيط مر دج كالا

 نأ تيرا لاقف هللارسل هيلو ىيشولا ربنا ايي 3 ع يبا نب دايراعم

 بأ مرسم بيلا وسلا 34 مهر نم دز ب حلل 7
 ١ لاقف بيطلا اذه مير نيمربع لاقف ثلصلا نيريتك مينج ىل او ةرجشلاب رخو ]|

 تلعب ا بهذافرمع اقف قلح أن !تدراو يسار ن دبل نينموماريمأب ى مريثك

 1 لا كلام لاق تلصلا ىبرييحت قيل ييقلت ىلا
 دبع يببأ نب دعيبرو درعا نارلادس ديعس نب ىيح نع كلام « ملجتلا

 ١ نب مفز نب ةيجراجتو هللا دبع نب ملاس لاس كلملأ دبع نب ديلول ولا نا .نجرلا 27

 اهو صد 2 !! كيبطلا ىبع ضيفي نأ ايلي هي أ ىمر نأ دعب 3

 رسب 7

 ا يل وددي كح لا عدي نأ نبال كلام لاق تب :ايث لطف ىلا لاا ْش

 1 دنا كلاش اوعي ةرمجلا الر داي وس سن نا لس جراما

 | نا مل يابس الل دلاط نسراتلا ةتيجاسادإ لاقت م كلا لكل ١
 , منصملا ملكاي الف كلذ نيرا امار محملا ءلكاب |

 يع 000
 لسبب لاق مسلس يلع هلا ىلا لو نارمع نيا دبع نع ا طرا :

 لها لبيولاق ملسو ميلع هللا ىلص للا لوسر نا يغلب ورمع نب هللا دبع راق نرق

 لوسرما لاقدنارمع نب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبع نع كلام هم ململي نم نميلا
 , نم ماعلا لهاو ةقيلخلا:يذ نم اولهي نأ مةنيدملا لدا ملسو ميلع هللا ىلءءدللا

 اا الو نب هللا دبع لاق نرق نم دجن لداو مفحلا ||

 ليهيو لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوبيب نأ ترربمخاو ملسو ميلع هللا ىلص هللا
 حرفقفلا نم لداربع ني دللا دبع ىنا عفان نع كلاسم < ململي نم نميلا لدا
 | مسيفلب ملإ كلاب ع مآيلبأ ى رم لدا ناييرللا قيدع ىلإ هع تنلا نيش

 أ مدعي ..هرججل نم ليما ملسو ميلداللا ىلا ليو ىلإ ٍ

 قأوم م



 ا 007

 ظ العال تزج - 1: ةوعلا 1

 | كيبل ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ننارهع ل ل كيعت نع عفان نع كلا |

 )ا . ال كلملاو كل ميعتلاو ديبعلا نا كيبل كل كيرش ال كيبل كيبل مهللا
 كانك ديريملاو كيذعيو كيبل ةعليبل كيبل اهيف ديوي رمع نم هللا دبع ناككو :
 1 1 نب ماشه نع كلام « لبعلاو ثكيلا ىبضرلاو ا

 ا

 | ٠١ دال عمض هنا دللا بح نري لانس نع دايقع نب قسوم نع دللام ج لقا شا
 | لوسير لها ام اهيف ملسو ا الا لوسر لع نوبذكحت يتلا هذه مكواديب
 | كلامج فيلعلا يذ دجسم يعي دجسملا دنع م ضيلع للا كلم ةللا

 1« ابوس نب هللا ديلا لات ريرج نب ديت ع يرن 1 راما

 ا املا سيطلب دسار 9! كعب 5 1 ل 0
 ملو لالسبلا اور اذا ل الذل فعل رجل عسل تاتي تا ماسلا ظ

 هاا واه ناكالكالا مع درب اةللادديع لاف عوز تلج تاك تح. ثنا لاب"
 000 0 ملال 5 نواسلا# 7 5 1 00 7 :

 نا بحا اناف اهيف اضوتيورعش اهيف سيل يتلا لاعنلا سبلي ملسو ميلع هللا ىلص ||

 ؤ

 ليغ لبسي لس ميلع هللا ىلص هللا لوسررا مل يناف لالهالتاماو أهب غبصأ ١

 00 ا 0-1 اهب ةعضتت |

 نا ذتلحار از عروتساة نيف« مفيلعلا يف دهس ملأ وزع كلا دج

 , لالالا نرسل 1
 نب ككلأأ دبع نع مزح نب ورمع نب دم نبركب يبأ ن رب نق فللابم

 نأ ميييأ نع ي اصنالا بياسلا نيدالخ نع ماسه نب ثراعلا نيرصكحب يبا

 انس >>> تنس تل حل فاح تت حبيب بم )063

 ٠ دم قل يإصي ناك ملسو .ميلع هللا ١ كبي بزوتسا !زاف نيتعكر مفيلعلا ى مذ دج 1

 ظ يب يانا وسر م ةيلع هللا, وام هللا لودر ت11 ىاهوفتلا امو اعتب |



 ب ل

 72 ا يناعسارما نا برا امج ىلا كد تدل بع هنو

 أر 0 وام امهيف هتوص عفرب بع ب 7 00

 2 سوا هو اج

 ق يعل دان مع سلفا 3

 جدي ضئاع نعربيزلا نب ةورع نع نجرلا دبع نب ده دوسالا يبا نع كلام

 ملسو 1 ا ل هيلع هللا ىلص يبنلا

 || يحب ليها نم انمو ةرمعو جب لها نم انمو ةرمعب لها نم انمف عادولا مج
 10 و ليف سامح اوم هيلع هللا. وضدللا لوس لف

 نيارجيلا ةيعوعافللاب هولا نكي ناك ىتتح اولي ملف ةريعلاو ماجا
 علا درف درفأ ملسو با ىلا دابا سيل ماو لادا

 رسرلا مربا وع نجح يف اسبعي ىو باي 0

 هلا كبس -- 7 0 00

 : اندليب ملعلا لدأ ديلع تكدا يذلا كلذو كلام لاف كلذ ا
 0 يعلا هس ىإ اد ايل 3

 ينال ناز نايل ل ورشا ىب دادقملان ١ هيبأ نع ده نيرفعج نع كلام

 نع ا يصوم ا

 ميما ا كيرلا ا . 0 0

 لوقي وجو أبضغم كو توفل كلذ نامدع لاف ةرمعلاو محلا نيب نرقب نأ نع ىبمنت
 0 ةردعلاو حلا نرق 4 امدح لملايين لم ا ا

 هد جت حدا ا 1 --- 2 ِِ : 7 عش 2-222
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 لص هللا لوسر نا راق نب نابلس نع نجلا دبع ا 0

9 
 أ يسلمج عب اسف لس لما نس م 0 أعمج ىنم |

 50 ا ا تييشاسل هك عطداب 0

 0 سلال تسر لاف نيعرش نيوللا دجال 0

 دحاو الا ايهرما ام لاقف هباحجصأ ىلا تفتلا مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عم
 ةللا ىلصدللا ل وسر باحصا لدا دقو لاق ةرمعلا عم عم علا تبجوا دق يأ مكدهشا
 ناك نم ملتسو هيله هللا قلص ةللا لوسر لاق م ٠ رحل اولا ءاخ لبو ديط
 م انليع انين .ابويس لم دلال مهيرملاب كابل ءدح ةعم

 8 ْ يللا عيالاتق 0

 لاق ملسيو هيلع هللا ىلاص هللا ل علا يس نين تم فيي 3

 سشيشلا تغاز اذا ىتح دال ا يابعد رهاب لد تيع ْ

 اندليي ملعلا لدا هيلع زي مل 0 ا ها
 نال ىلص يبن جوز دددام سبا ن ماتا 0 د كلاذدك

 0 يدعوا اناس عت ذي ساد ها ردا
 07 ءايرطلا دعاه: اذا اعرف ىلا اوس قم اودطي ىنح مث ةورم او افصلا نيب و
 000 بابع 0 5 55 "7 د

 تنكر انعم نك 7 واهم فيس تلكم لج ع 38 00 د |

 ا 00707بببسببسسسلببببببابابابببببللللللالالال>تتلبجبمط>حطج

 ظ 0



 ع

 ىاح ايوسلالل 0 لسا 0 يقين معلا

 | يا 10 لالبلا ت ,أ, اذأف لالبلا ئرت  عحاانبو ب ميقتف افلا ي ينات |

 ريكحتلا عمس ىنم نم مف ما نب مع نأ ديعس ( نا ىب نع

 8 مييلتلا ابننا: شاننلاابيا سانلا فيي: نوهيصي سلا نحب اداك
 ع نبا 55 0 لادا لالحا 5

 7 01 1 ا تي 1 1 1
 كلام لاق : ىرعلا نم جرخب ال ةكحم فوج نم اهلدا ريغ نم مكحمب اميقم ن 3
 رمل افصلا نيب يعسلا كييلاب فاوطلا م لها نم لها نس

 0 هابل تسب لس ياحب 1

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلان يبو هنييلصي يذلا وهو ةرخويلف بجاولا ىناوطلا اما: لاقف

 | لوس ناسا كلذ لعق دقو اعبس ىاط الك نيتعكر لصيلو ملادب ام فطيلو ||

 تميبلاب يي 3714 ل ا نيذلا ملسو ميلع للا ىلص للا |
 ناكفرمع ىبدللا ددع كاد هيلو جلا عا سدو موز روللاو افصلا نيب يعسلاو

 ١ هندسي ىعسلاو كيلا قاربطلاوسوبو كم نم ضلابوجلا ينالاللل لإ
0 3 

 لد [ م لها نم لاجر نع ب كلام لتسو ىنم نم عجري ىتح ةورملاو افصلا

 م منم مرجيف لالا ىلا جرخب لب لاق ةرمعب دكحم فوج نم
 2 يدبلا ديلقت: نس مارحالا كيبل اوم الاخ 03

 | دبع تنب ةرمع نع مزح نب ورمع نب مد دهن نبركب يبا نباللا دبع نع كلام

 .ىللس ينل جوز عمأع ىلا بتتك نايفس يبا 0 ةادا) ىلا ستربعلا اننا نقرا

 ىححح | اعلا لع نام يام سنابس لا نال ابع نب هللا دبع نا ملسو يلع هللا

 ا يل 0000 راب الج نبا لب تحبدو يدي رسوب وعلا

 ها سب 0 ل ل ص ل م مس موو س22 00 #9428: تت ع
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 هللا انا يده دئالق ا 1 خرمابمع ل ا ا ا تلاق 1

 هينفع هللا وعض للا لوس لع مرد ملف يبا عم ملسو ميلع هللا ىلصدللا كرف أب

 0 ع ىع ا اا يما 1 عيش ملسو ١

 بش هيلع وه لد ميو ميدبب تحي يذلا س نمل دم تدب م تااشس |
 يار منا ريدبلا نب ديح نب اعلا نع. ىوبحلا فير نب ميهاربا نب دج نع” ” رانا بديلا سلا عل اال ا

 لاقدرجت كلذلف دلقي ناميدهبرما منأ الان نسال لاسم ا لجو ١

 هدضلا نر هدب لاقف انلاذاعل نو كذنريزلا نيذفلا دبع تيقلن طعيز ]|
 1 ينذب هدلقو ةرعشاف مسفنل يدهب جرخ نمع كلام لتسو '
 ىدبلا دلقي ال يقام الوسام ل رق بكد لان تنحل ها

 | ليا يرتب اعمخرصلا ديرب الي رالا لالظال بنعاالا نرعئاولالو
 ١ ال م ليتسو لب سلبا لاقت سمر 3 يييلاب ح لفايعللاك :

 اندنعرم الا لاقف ةريعلا الو علا هيريبال ونس ياديلإ يعل ماوجال م 'نمانلا بيف ١
 ملسو ايدل لصون لوح ا قيل ما مشئابم لوقا كلذ يناءب ذخان يذلا |
 03 1 را يا ا مث يدوب بدعي أ

 كيتون ع هيت

 0 ال 3 ع لدا مالا مرج اللوقت هش ئاع تعمس ابنا يتربخأف

 الا لب لو تيبلاب نويلظناالا ىكتل كارا اذا :اهتزيعوا انيخت: لابتابنا ةريعلا
 افصلا نيب الو تيبلاب ىوطتال اهناريغ سانلا عم اهلك ثكسانملا دهبهشتىهو ةورملاو ١

 5 ريطت لوتح دجسملا يوقت ا ةدزملاو

 ١ دل دو ويعلا بع ودعا ا د ري كل يللا ايلا

 عب +

 دأ

 أ ثيعب مث هديب ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس د اهدلق مث يديب ملسو ميلع هللا ىلص |

 ْ وا يسعلاب لهتيتلا د ل ل ايوا ب ند #00 نعل

 3 ا ل 2

 ا كلام « ةدعنلا يل شميس مضل 07 220010 |



 قالوا كي ان ماا لايم نا نيِلسالا .ةلموحنب
 | نأ لاق ملسو ميلعاللا:قللع هللا ل وردا دق مف بيلا ب يع لاف ي زل

 ظ ناسا 10 بيسأل 0 بابش 5 نع كلام 0 م

 م يح لملك داير مام مل ىذاغ لع مسربسو نأ لاتطملا لب

 #3 ةرسمعلا كيس مبيييلتلا عطق 37

 | نعلا ل داذا ةريعلا فيس معيبلتلا عطقي ناك منا ىيبا نع ةورع' نب ماشه نع كلام

 د دويل و وبلا فأي ا منا ميعتتلا نم مرحا سيفكلاملاق

 ملبملامالاقغيبلتلاعطقي ىتم مهريخوا هنيدملا لها نموهو تيقاوملا ضعب نمرمتعي
 زماني ناكرمعنيدللا دبع نأ يغلب ولاق مرسلا يلا عيبتتنا اذا ةيبلتلاعطقي هناف تيقاوملا
3 0110 5 

 | بلطملا دبع نب اند ديفا نيتفللا هيعانب دقت نم: يابه نبا نسل
 رولا يو صاقو يبا نب دعس عبس منا مثدح منا
 | ال سيق نب كامحسلا لاقف حلا ىلا ةرسملاب عتبتلا ناركذي امفو نايفس يبا
 كالا لاقف يخا نبا اي تلق ام سئب دعس لاقف هللارما لاهج مالا كلذ عنضي

 ١ دل لدفع لللا/ل دز السم ة همس ايسلطب نحن يبدع اعل لازم
 3 لاقةنأر غ 0 ءكلام *« معماهانعنصو ملسو ميلع
 جلا يذ فيم رعلا دعب رشتعا نا نم ىلا بحا يدهاو. علا لبقرمتعا نال
 ار ا فرم م لوقو 0-5 ريدللا دبع راج لاهيا

 و : 0 ل يب كدا ول ل

 | يفارمتم مدق مث اهاوس كحسو اني لا ماس مخصب لدا قمار كيل للملا

 "وا يدببلا هيلع ع مشتق ايش راد :ذا ىتح كحبب مافا مث علا ربشا
 | لم لجو رنه الاح لكروت يضطر قفا بل ويشللاا هلو , ايده دهم مل نا مايضلا
 . هكحبب هماقال هيريوهو يعلاربشا فيس ةرعب دكحم لعد هيي

 اديس : د



١ 
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 ظ :

 ا ايصلاو ا 5 ني موه 0000 0 0

 بيسملا نب ديعس عمس هنأ ديعس نب ىيهنعدلاانم م هكشم ردا نموف داي مسلوب عللإلا

 ايا متئالث ماين دبع مل نمف ي 00 أ ام يلو يح لويس معلا
1 5 

 5 دا يافا دب لير حملا 1 2 راق ع ا !طابرلا ىلا |

 3 ا هن

 اعلا يشن افك ةريعلا لا ةيعلا لاق ملشيو هياعدللا مهلا . ل

 دق ينأ تلاقف ملسو ةيأع هللا ىلص هللا لوسى لا ةأرمأ ت 1 نيرلا دبع نب دأ |

 يريتعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبل لاقف يل سرتعاف 2 تحسك

 - اوي -

 2500 يرديالو مماقالا ديك نإ جرلا اذه نأو ركحم لدا 500-0-

 ا دلدحسلب ماقأ مث نجح دكا صفرا ة دقلة ةنرر | لا مش يروا لاو
, 

 ِِش

 5 يعل هدم ما اع 5

 | الا خرمامملاو ا يعل هيو لا يدع رحاب نيام
 00 من حلا رهشا كيريتعا نم لع يدب امنا ي وده هيلع نسيلف كلذ ةماع

 ١ دو قافال ل ها نم رن تحم 3 1 نما و 2 من علا

 سا وده هيلع زوي يداعب ايما ف ملا

 |هقودع تناكو علا اهنا مث من يصلارمشا فيس رسب هاد اهي ل لاو ةكب دا
 ' ىلع 0 صا وأ ملسو هيلع هللا ىّطص و تاقيل:نيابب لحد” وتلا

 10001 /ارارابضلارا يو لا طاح ا كلان لايف ةلاجلا بلكت
هلها نكي مل نإ كلذ دباتكح كيس لوقي ىلعتو كرابت

 0 مارملا دسسملا يرضاح 

 ركب ابا عيس هناركب يبأ ىلوم يمس نع كلام # ل

 | اس سول دبع ع يسال مل بوربم قاف ناسي ليس

 00777770030 يو ي5ُ5ُُا5ُُ



 - اذه

 متأو متاو مكحدحا عل مق دا كلذ نو اف مكحترمعو مكج نيب اولصفا لاق ى اطخلا ل

 ا رخل اي اا لا يعلارهشاريغ فيرمتعي نا مترمعل
 / نم ادحا2ملعن الو دعنس ةربعلا كلام لاق عجري ىتح متلحإب نع ططح مل امبررمتعا
 لانقاارم منسلا ةيريتعي نا.هجال ىرا الواكللام لاق اهكرت كي ضر! :نيلشللا

 مهامنا دعب ابئدتبب ىرخأ ةرمعو يدبلا كلذ يف ف ميلع نأ ملهاب عقيرمتعملا يف كلام |

 5 او ييرملا نركب اولا ةننإ لاربع حلا تييسلا( 0 ني دسفا يتلا
 مكحم لخد سو كلام لاق مناقيم نم الا مره نأ ميلع سيلف تقاقينم نما

 ْ هلهاب عقو مث ءوضوريغ لعوأ بنج وهو ةورمأو افصلا ب ىعسو ثيبلاب ىاطف ةرمعب

 ةرمعر متعيو ةورماو افصلا ى نيبو تيبلاب ىؤوطيف دوعي مث اضوتيوا لسنغي لاق ركذ مل
 | امانكلاملاق كلذ لثم ,مرحم يهو اهجوز اهباصا اذا ةأرإا ىلعو يدبيو ىرخا

 منع يزجم كلذ نأف مره مل مث مرحلا نم جرح نأ ءاش نم مناف ميعنتلا نم ةريعلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوس ث قو يذلا ن اقيملا سلبي نأ لضنالا كحاو هللا ءاش نإ
 5 ميعتلا نم دعباوه امو اهب

 57 ناكل لمدد تح ِِ

 للا ىلص هللا لوسر ناراسي نب ناميلس نع نجرلا دبع يبأ نب دعيبر نع كلام
 ثراحعلا تنب ههنوميم هاج وزفراصنالا نم الجرو ةالوم عفار ابا ثععب ملسو ميلع
 ةيبن نع عفان نع كلام م. رجب نا لبق متنيدملاب ملسو ميلع للا ىلص هللا لوس
 ناسياو ناسنع نب نايا ىلآ سرا هللا دييع نيرمع ناراذلا تبع لتي: ناعا نطو ىلا
 ثننب رسمع نب محاط ركحنا نأ تدرا دق ينا نابرحم اسهو جاحلا ريما ذئموي
 يدا ا لأ يلع كدوحناقرشعت نأ تواير مج ب خيش
 د اور ويعمل يحتال ميلر هيلع للا اسماء لعور كات
 ا ا نأ نيصحلا نب دوواد نع كلام « بطي
 عفان نع كلام + محاحن باطخلا نبرمع درف مرحم وهو ةارما جوزت افيرط ابا

 ريغ نام ال دفا ل يسال مرحملا ركحني ال لوقي ناكرمع ىنب هللا دبع نا

 اولتس راسي ىنب ناميلسو ا بيسملا نب ديعس نأ مغلب منا كلام
 موس ل



 تك 6

 د 01 01 تا ب ا م قاس كلوت 57: > ت35 هسج كت عت جل ج1 دعك ب6 3: 222 هل تكلمنا وحتي: دع دم وع ووك تي سن تتلق

 مكسب, الو ركحنب ال اولاقن معلا عاكن نع

- )15 - 

 5 منم ةدع ثي تناك اذا ءاش نأ مئارما عجارب

 8 ناتج ضوس اع ب يسع دج #

 ملشو ميلع هللا ىلصهللا لوس ناراسسي نب ناميلس نع ديعس نب ىبج نع كلام
 كلام * تكم قيرطب ناكم لج ييعاب ذئضوي وهو عسأر قوف مركم وهو مجحتحا

 امم ميلا رطضي نأ الا مرحملا مهحتحي ال لوقي ناك منار دع نب هللا دبع نع عفان نع
 ِ ةرورض نم الا مرجملا مهجتي ال كلام لاق منم مل دبال
 5 ديصلا نس ملكا مرح لزوج أم 5

 | رط سب !ناكاذا نحل ملسو ميلع هللا ىلاص هللا لوسر عم ناك منا ةداتق يبأ نع

 ىوتساف ايشحو اراه اءرف مرعم ريغ وهو نيمرعم مل باعسا عم فلغت مكحم

 ؛ذخاف اوباف محسر مبلاسف ميلع اوياف مطوس ةرلواني نأ مباحتصا لاسف مسرف لع

 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لور باححصا ضعب منم لكاف ملتقفرامحلا لع دش مث

 امنأ لاقف كلذ نع ةولاس ملسو ميلع هللا ىلسص هللا لوسر اوكردا ايلف مهضتب ىباو

 ماوعلا نبريبزلا نا ميبا نع ةررع نب ماشه نع كلام هي هللا اجويكيعطا .ةيعط يح

 ديز نع كلام 3 ديدقلا فيفصلا كلام لاق مارحالا ثيس ءابضلا فيفص دوزتب َنآك

 ثيدح لدم يغحولارامعلا فين ةداتق يبا نع ةربخاراسي نب ءاطع نأ ملسا نبا

 لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسا نب ديز ثيدح هي ناالارضنلا يبا

 نب ده ينربخأ لاق منأ ديعس نب ىيحي نع كلام # وش ميل نم مكحعم له

 سلس نب ريمع نعدللا ديبع نب ةععاط نب ىسيع نع يبيتلا ثرامعلا نب ميفاربا
 ولفو هكحم ديري حرم ملسو ميلع هللا اص هللا لوسر نأ يزهبلا نع يرمصلا
 هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذنر يقع يشحوراج اذا ه ولا ناكاذأ ىتتح مرحم

 ى لا ميحاص وهو يزيبلا ءاجن مبحاص يناب نأ ككشوي مناف ةوعد لاقف ملسو ميلع

 لوس رمافرامعلا اذهب مكئاش هللا لوسر اي لاقف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس

 ناك اذا ىتح ىصم مث قافرلا نيب ممستفنركب ابا ملسو ميلع هللا ىلص هللا

 000000 ااا 1 جس ١ حسب ص سم يجوب

 منا رمل للك راف للاي لاف
 صصص سسوس
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 | نسيمرح قارعلا لها نم ابكر دجو ةذبرلاب ناك اذا ىتح نيرحبلا نم لبقا

 ١ تككش. ينا مث لاق ملكاب مهرماف ةذبرلا لها دنع ةودجو ديص مل نع نواس

 اذا زل لافت نايطعلا نب معلا كلذ فر كد ينال تسلك الف دبي مهترما امبف
 كب تلعفل كلذريغب مهترماول ناطملا نيريع لاقث ملكاب مهترما لاقف مب مترما
 ثدهحي ةريره ابا عمس منا هللا دبع نب ملاس نع بابش نبأ نع كلام هم ةدعاوتي

 اسان اودجو ديص معل في_دوتفتساف ةذبرلاب نومرحم موق مبرم منارمع نب هللا دبع
 ةتلاسف ناطمغلا نيرمع لع ةنيدملا ثمدق مث لاق هلكاب مهاتتاف هنولكاي ملحا

 كلذريغب مهتيتناولربع لاقف لاق هلكاب مبتبتفا تلقف لاق مهتيتفا مب لاقف كلذ نع

 ايد اتفاف ديص محل اودجو قيرطلا ضعبب اوناك اذا ىتح نيمرحم بكر ىف ماشلا

 اذهب مكاتفا نم لاقف هل كلذ اوركذ باطلا نب ريع لع اومدق ايلف لاق هلكحاب
 ترم ةكم قيرط سعبب اوناكاملا مث اوعجرت ىتح مكيلع مترمأ دق يناف لاق بعكاولاف

 نب رمع لع اومدق اف لاق :ولكايو ةردخاي نأ بعك مهانفاف دارج نم لاجر مهب

 رحبلا ديص نموه لاق اذهب مهيتفت نا لع كلج ام لاقف هل كلذ ارركذ باطحلا

 يف ةرثني وح ةرئنالا يه نا هديب يسفن يذلاو نينموملاريما اي لاكي دير امو لاق
 محملا معاتبي له قيرطلالع ديصلا موعل نم دجوي امع كلام لئسو نيترم ماع لك

 ىسبناو مهركا يناف ديص مهلجا نمو جامعلا مب ضرتعي كلذ نم ناك ام اما لاقف ||

 هب سأب الو هلسري نأ هيلع سيلف ةعاتبأ وأ هداص دق ديص هدنعو مرحا نم كلام لاق هب

 هبشا امو كربلاورابنالور حبلا في ناتيعلا ديص في كلام لاق هلها دنع هلعجي نا
 2 ةداظصي نأ محلل لالخ هنأ كلذ
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 ةيلع هللا 0 هللا 'لوسرلا قدها هذآ ىئيللا .ةماثج“ نب بعصلا نع سأاسبع

 ايلف لاق هيلع هللا 1 هللا 00 هيلع قزف أ ةدياوأ 00

 لى تنس ا جرملاب 0

 00 ا مال او وعم
 هلك ديصلا كلذ ءازج هيلع ى 1 ياعم سو تياااب وسل دا

 0 سجل ١ وتس داو كلل

 اا 1اس ا ناك يكذب سيل

 00 اس ل يا

 0 هنم لكي ملو هلتق
 نسا هيب ا عيبا ربا

 . رسلاول #  رد ست دم
 وس ا ة ا يل ب ا

 ظ 00 ياي وست لسلا قياما لي د2 لوبا ءذلا
 ذل 0 ابا داسيا جدة ىل
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 ظ آي للك دللا لما ديملاس ريدا ا ولا دلالات

 أ ديصلا هيل مه حجكعلا 5



 ايلا, .ضلازافلاو برتعا هيلع جانج الف يمحو بلت سوبا اسر

- |!" - 

 لاف يل 8 3 1 كلذ 1 مع 0 1 5

 وهو دعاشرا يذلا رد منج و هلتقي م لالح وهو ديلا ديصي 00 20 كلاش

 ةرصشع ا دف حطم ادم ىلع عسل اس يحس

 تا ب را ا ل
 1 وهو مرحلا فيس ديصلا لتقي ي ءذلا مرحملا لع دب هب مكي أم لدمب لالح وهو 0 ٍْ

 كب ددلاب ولابد

 م1 نارعلا انجب نبلغ سا 3 بردا

 ا

 بلكأاو ةادعلاو نارغلاو ها لاق ملسو هيلع ظ
 ل سقيا سرس نباح ناسيا

 ااا الامل ل ا انامرخلا
 مصل ل ناو ةدينجلاو.بارغلا ملسو هيلع هللا يابس وسلا ينيج 0



 ماا تك

 ني و اا ل 7

 م رن سك ميهاربا نيد#ت نع ديعس نب ىبه نع كلام |
 0 اسلم لق فلام م 4

 0 عاف لدا ةلفتاع لاف ددعبلو ن1 ل

 ال21 اقيبرظترمع نلادلا دبع نا ا ا ا

 نا ةركي ناكرمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام *« مرح وهو مينيعب ناك ىوكحدل
 كلذ كب يلا تعيس ام بحا كلذو كلام لاق ةريعب نع !دارقوا مهيلح مرحملا عنب

 دفا هل رفظ نع ينيسمألا نب ديعس لاسمنا ميرميبأ نب هللا دبع نب دهن عكلام

 نم منذأ يفنرطقيا منذأ يكحنعي لجرلاو ء كلام لئسومعظقا ديعس لاقف مرح وهو

 رآ مل ميف فيس ملعجولو اساب كلذب ىرا ال لاقف م هريخم وجو ييطي ' مل ي 5 نابلا

 اذا مقرع عطقيو ملمد اقفيو مجارخ مرحملا طبي ن أ ل يل عا

 5 كلذ ىلا جاتحا

 # ىييطشتلتل  هويعادجعا #

 كصضفلا . ناك لاق 0 ول عااد ابن اهقاطل وع كلاش ارب[ نع كلاتن

 يجلب حد نم نم ةأرما متءاجف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر سابع نبا

 0 سل نلسو مسلسل لس هللا لوبيز لع ميار طنتو اييلارطني لمتفلا لدجف
 أ قبس هللا هصيرف نادللا لوسي اي تلاقفر خالل قشلا ىلا لضفلا مجو

 اسال تاو ار ل ار

 عادولا مج كيس كلذو

 5 وديني رسفملا نيف هاجاام 5

 رخو عوش لك نم لب مناف ثيبلا نيبو منيب لاف ودعب سبح نم كلام لاق

 هللا لوس نأ ةغلب هنا كلام © ءاضق هيلع سيلر سبح ثيح مسار قاجو ميده

 مهسوءر اوقلحو يدبلا اورحنت رتيبيدعلاب هباحضاو وه لح ملسو هيلع هللا ىل



0 

 نأ ملعن ملا هقيدهلاديلا نعي ناّلبقو تميبلاب وفور بق ىيننيلك ماولحي
 3 0 نأ ةعف ناك نمم الو ةياحصا نم ادحارما ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 حسب لا كرس ليي ناملمار ل رد يس تا ل رمل

 ملسوةيلع هلا ىلص هللا لوس عمانعنصامك انعنم تيبلا نع تدالض ى دتنتفلا يف ارهتعم
 / دبعنا مثتةيبيدحلا ماع ةريعب لدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ال جانم ةريعب لداف
 . ايهرما ام لاقف هباعصا ىلا ثفتلاف دحاو الا امهرمأ أم لاقف ةرمأ ةيلرظأ ر مع نب هللا

 ١ تسيبلا ءاج ىتح ذفن مثةريعلا عم غلا تبجوا دق ينا مكدبشا دحاو الا
 سمين اندنعرمال اذهفكلام لاق ىدهاو هنع ايزجم كلذ ىارو ادحاو افاوط ىاظف

 | يرغب رم اماف هباحصأو ملسو بيا

 د نود لدي ال هنأف

 ا 0 ا 01

 || ضرديرصحملا لاق هنأرمع نيدللا دبع نع هللا دبع نب ملاس نع باش نبا نع كلام
 || نم عوش سبل ىلارطضا ناف ةورماو افصلا نيب ىعسيو ثيبلاب ىوطي ىتح لحي ال
 أ, ديطتس نبا ىتيتم' نع كلام م ىدتفاو كلذ عنص ءاودلاواانبتم هل دباال نيتلل ب١
 ١ هلجال ىرححملا لوقت تناك اهنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز .هشئاع نع هغلب هنا

 لامع نس لستر لع افحدملا عيبا تابوا نسل
 ترسك قيرطلا ضعبب تنكاذا ىتح كم ىلا تجرح لاق هنا اميدق ناكةرصبلا

 ل نا ظ
 ٍ ةرمعب ثللحا ىتح ربشأ فمعبس ه دان ا يعل» لف ىيوكاف خلا نأ دحأ يل صخ
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 ظ كلام ه ةورملاو افصلا نيبو ثيبلاب ىفوطي ىتح لحب ال هناف ضرمب ثيبلا نود
 ١ ضعبب عرص يبوزخملا بازح نب دبعم ناراسي نب ناميلس نع ديعس نب ىبحي نع
 | رمع ن رب اللا دبع دجوف هيلع ناك يذلا املا كلذ لع لع لاسف مرحم مكحم قيرط

 0 لكنا كعب يذلا بنك علا نب نارمربزلا سيال |
 ةيرلاادارجل نم لا ربا ضان ١ يدتفيو هنم هل دب.ال امب ىوادتي نأ



 ءا

 رصح 223213131111111 1

 اا لا راتببعب يراسل قويا اهنا ياتطلا نيرمسارماا دقو دعرغب
 الباق اماع ناجي مث الالح اعجري مث ةرمعب الك ن نارجنلا مهياينأو ب رعلاامهتاف نيح
 لاق ةلها ىلا عجر اذا مهعبسو يعلا كيس ماسي رتئالث مايصصف دبج مل سف نايدهيو |

 ذدعلا نم اطخب وا ةريغبوأ ويانا نيام ع أ نع سبح نم لكو كلام |

 آل الطب لجو زدتللا ان امايلع سس ريد قالب دلع أ |
 اذه مباصا ,.ملاق قلطت ةارما وأ قرخنم نطب وا رسكح هباصا من  يعلاب دححم |
 والام لات اورضحلا هاذا ياللا عام لل نحس رسب م
 مث هكحم نم يعلاب لدا هترمع ىنق اذا ىتح علا رهشا هب اريتعم مدق لج |
 اذاىتح ميقبنا ىلرا لاق فقوملا سانلا عمر نأ لعردقي الرما هباصا احح
 م ةورملاو افصلا نيبو ثيبلاب ىؤطيف هكحم ىلا عجري مث للا ىلا يرخارب |
 راط م دسم نم رصلاب لها نين هلا لاق يدب أ كا

 أ كلاملاق فقؤوملا سانا عمرض نأ عطتن.سب ملف ضرم مث ةوركأو افلا ني ىعسو تيبلاب |

 ظ نيب ىبعسو كينان ناطف ةرمعب لخدفلعلا ك جرخ عاطتسا ن مناط حلا نافل '

 00000 ادا لعب كلذلا ةرصلل ءارن نكحفي كلوا ىاوطلا يال ةررملاو افصلا |
 نيبو هنبب لاح ضرم هباصاف مكحم لهاريغ نم ناك نافكلام لاق يدبلاو لباق |
 |. رارلإ» افاوط تيبلاب قاطو ةردعب لح ةورملاو افصلا نيب ىعسو تييلاب :ىاطن رعلا |

 5 >- هيلو يحال هاون ناكامنا ةيعسسو لوالل ةفاوط ىثال ةورماو افصلا نيب 0 ظ

 يدملا.|
 0 ابالي تاتو ا

 ركحب يبا نب دم نب هللا دبع نا هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام
 رت ملال اق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ةشئاع نعرمع نب هللا ديعربخا قيدصلا |
 هللا لوتر اي تلقف تلاق ميهاربا دعاوق لع اورصتقا .هبعكحلا اونب نيح كسوق نا |
 ناس دح الول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ميهاربا دعاوق لع اهدرت الفا |

 00000 تنك ارم ندا ضلوع لان كاملا, داق



 ا

 |( نكرلا ا سحاب تس حس روع دي

 لبو ديكس هللا ىناص ديلا قر دل لإن ىلا و تدلتسا نجرلا دبع لاقف دوسالاب

 ) ك انس ةيلع هللا :١ !درتلا لو سر ىرا ام ملصو نامدللا ىلعع هللا ل

 | د ميلع بلغي نا الا يناميلا عدي ال ناكر لاق اهلك
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 1 الت م

 ا هاربأ دعاوق : لع مستي مل كين يأ كا ايلي نيذللا نينكرلا م المسا

 هيما ا 1 0 ا سبل
 | انئالع لمعي تعيس لوا تاك ن 0 كلام « تيبلا فيس مارح جلا فين

 ْ نورا سا ا احا الدكز اب ىابلا ناطرحلا رهام

 0 0 هاا تأ ىتح سالرجلا سلوم 0 ةيلع هللا

 ا ماسشه ن ىع للا م فقاوطأ لعب ر | يسشميو ىاوطا 2 2 ا

 ١ يرسم سئالبلا طأو 0 ىلا لب 2

 1| ع ار ا د

 | تييبلاب مفاوط ىضق اذأ ناك ماسر هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مغلب منا كلام

 || نأ لبق دوسال/ نكرلا ملتسا ةورملاو افصلا ىلا جرخب نا داراو نيتككرلا عكجرو

  ناكالا مسلتسي تييبلاب» قىاط اذا نياك هأبأ موب يت 05د

0| 



0 

 مالكا رد صدرا 0

 وهو لاق منع هللا يضر باطخلا نيرمع نأ مييأ نع ةورع نب هي ٍْ
1 

 اذا بصحتسي ملعلا لها ضعب تعبس كلام لاق هلبق مث ككتلبق ام كلبق ملسو ع

 #ٍ هيف لع ابعضي نأ يناميلا ىكرلا نع هدي تيبلاب ىوطي يذلا عِش |

 امهنيب ىلصيال نيعبسلا نيب ا عمتك 1 ناك هنأ ةيبأ نع ورع نب ماشه نع 8 تالاس :

 000 ع كسلا طير يغبني الو داز ناك يذلاب ل

 ىاوطلةالصاال هنال نيتعكرلا دعيل 0 مث نيقيلا لع هفاوط ممتلو دعيلف فاوطلا ينعي عكري |

 وأ تسيبلات ىوطيوهو ةءوضو ضسقني عش هباصا نو عبسلا لامكحا دعب الا |

 قاوطلا ضعب ىاط دقو كلذ هباسا نم ناف كلذ نيبوا ةورملاو افمسلا نيب ىعسي ؟

 ءوضوب:رهانظ وجو.الا وعلا نكدندي نإ

 00 0 0 ١ ةربخأ .

 هللا ىلص هللا لوسر تيار يا الولور بج ثنا امنا دوسالل نكرلل تيبلاب ف

 9 ةاوببطلا يفك *0

 ! يبي دلعاو 1 اورو راب اكن كلو

 | نيب نرقيف عوطتي نإ لجرلا لع بفحخا ناك للا كللا ب كلا لظسا

 || اينأو كلذ ىغبنيال لاق عوبسلا كلت ع 0 :ردكحاوا نيموبسالا |
 ا ببسي فلا ذبل لرلا كلام ل سد عسل عت ناسا ْ

 | نيتعكر يلاصي مث دأ هنا ملع اذا عطقي لاق فاوطا معستؤا ميناس قوطي ىتح |

 | أم ذيع ةفاوظ كيس كدب نمو كلام لاق, نيتعكو عيس لك عبتي نا ىلوطلا كيس عشنلا |[

 000 درلاو فاوطلا بنار اسرتي هاا ىليطلا ينمي عتب ملر داكسو |
 >>! !و هئوضو ضاقتنا نم هباصا ام هيلع كلذ عطقي ال هناف ةورملاو انخصلا نيب يعتدلا اأو

 1 اولا كبس ربسلاو سبصلا دعب ةالصلا 0

 ايسر اساس نيتك ىلست ى لل ذب اق بف عل هلا



1 

 | اطلت تيلا تي قل لا نا يتحلل ريرلا ي 1! نع كالا م مصيام يواأ |
 تعييلاب ىاظ نمو كلاتم لاق دحأ مب ىف وداي |رق يقيلملا طنا طيبون أ ةالص دعب ||

 ْ ينسي م م ادا د عم ىلصي منافر 0 وأ سبصلا ةالص تسيقا مث معوبسأ ضعب :

 | لاق بول ىتحرا سمعنا طق ىن ا ا م

 ىورطي نو سان الو كلاس لاق كلذبأ ساب الك رولا "لول ضي تحن اضرعا ناو كلا
 نيتنكرلا :ويو دحاو عبس لع ديزي الرصعلا ديو بطلا ةييابجلا اناوط لجرلا

 ظ بوقت ىتحر سلا دعب ايرشريو بالتلا نيربع عنص ابيك سيشلا علطت ىتح
 أ :نيرفلا يلصي ىتح  ايهرتخأ هاش نار ءانشنوا امهالص نسفلا فرن رع اذان وتلا

 1 كيدي نايم

 ظ ف تسسسيبلا عادو #* ظ

 || ىتح جاملا نمدحا نردصي الل اق باطلا نبر معن ار معى بلا 0 عفان نع كلام |

 أ باطخلا نبريع لوق يف كلام لاق تيبلاب فاوطلا كسنلار اء ناف تيبلاب ىوطي |
 01 ريتا لا رتل ءاماونلاو ىلع يك طلال ١ تيبلاب ا ان

 | قسيتعلا تيبلا ىلا اهلحم مث لاو بولقلا ىوقت نم اهناف الار ئثاعش مظعي نمو
 | اديس نك 1 اهلشسراسلا للا

 | كلام * عدو ىتتح تيبلا عدو نكي مل ناربظلارم نم الجر دب باطخلا نيرمع
 مل نأ منافمبج ىلعتدللا ىنصق دقف ضافا نم لاق منا مييا نع ةيرع نب ماشه نع |

 مسبح نأو ثيبلاب فاوطلا ةدبعرخآع نوكحي نأ قيفح وهف ئوش مسبح نكحب
 نوس_كحب نأ لبج الجر ناولو كلام لاق مج هللا ىضق دقف مل ضرعوأ ىوش

 عجريف ابيرق نوكحي نا الا اثيش ميلعرا ملردص ىتح تيبلاب ىنئوطلا ةدهعرخأ ٠

 : ضانا دق ناكح اذا صني مث تيبلاب ىؤطبف
 4 فقاولا عماج 9

 يديز نر يبزلا نب ةيرع ىح فيش يب نجر هيج نب نص دوسالا نبأ نع للا
 لوسر ىلا توكشس تلاقاهنا ملسوميلع اللا ىلص يبنلا جوز ةلسما نعدتلس يبا تنب

 ديك عيا نان باو ينوط لاقف يكحتشا فا ملسو ميلع هللا ىلص هللا
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 59 ع ا كاوا ! 111 للا 0 للا 0
 | دلادبع يإسالز عام ابا نأ يكل اريبزلا يبا نع كلام ه«روطسسم ناتكوروطلاب

 أ| ىلبقا ونا تلاقف هيتفتست ةارماهتءاجفرمع 000 ابك وس يسال
 لا ل لا دا بكسل تح تيلاب ىلا ١ديرا |[

 ظ ا اند ىدسملا نابي تدك اذا ىتخ تلبقا مث يع كلذ بهذ ىتح |

 || تقره دجسسملا باب دنع تنك اذأ ىتح تبق !مث ينع كلذ بهذ ىتح ثعجرف |

 || يرفتتسا مث يلتغاف ناطيعتلا نم هصكر كلذ امنارمع ىب هللا دبع لاقف ءامدلا |

 || هكنم لمد اذا ناكصاقو يبا نب دعس نا مغلب منا كلام هم نوط مث ب بوب |

 نأ دعب ىفوطي مث ةورملاو الار واسفل يطا | لبق .ةفرع ىلا جرخ اقهارم
 )000 | برك ةققي لح كلام لقو هنلا ءاشو نااعساو كلذر كلام لاق يلا
 | لا 2 كلذ بحا اللاتن لجرلا ح ا انقلاب ناضل

 | / ماطورالا ملا يحل ف نع ع وطتو كان
 ىلا ةكاهملاو ادبلا ين
 ] |0000 ل لادم ورا لطاسيا نم لع باد ليرطج نم كلاب ْ

 ' لوقيوهو افصلاديرب وهو ديلا اري وج نيس لوعي ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس ٍ

 أ نع مييأ نع ىلع نب ده نيرقعج نع كلام # افصلاب !دبف مب هللا ادب امب ادبن ||

 ربكحي افصلا لع فنو اذا ناك ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا هللا دبع نيرباج |
 لا لك لح رهو دديحلا دلو كلملا مل مل كيزش ال هدحو هللا الا ملا ال لوقيو انالث ||

 00 0 ال لا افاد ااد تاربرنللا كلذ عنصيريدق

 0 كنا 6 لوقي 000 رسب نب لاا وبع عيش ْ

 ديبغمب انناو وسبل مولا 1 ولا لاو املا ني ةيرم ىلا ادم نسيفلا»

 .نسيف هللارثاعش نم ةورااو افصلا نا نك سواببلا لوق 0 0 ولا
 سسساسلل



 ايل

 تناك كا ناك كب ا اع ظ
 بولا دع اللا هزل نول رف امال رو روف أ

 1 ا حانج الف د

 :فوظب الا ع

 تيتو ديدق ردح 0 سل ةأنمل دو 5 اوناكراصنالا قيس ريالا ةذد تكلنزنا ايف

 القير اوناش نييدزمو ناس ا
 ىلعتو كرابت لإ لزناف كلذ نع ملسو

 كلام ٠ . ب فلي
 ديل

 مالسالا ءاج

 نم ةوركأو !أو افصلا نا

 | #1 لد دنا لوو ها
 0 نلت

 | امبب ف

 نأ ةفرسم نإ 0 ميلع مانج الف رمتعا وأ 7 :

 قى 1 تل 06

 درملاب مل نولتعيف يبنلادشأ مهاهني ناوذلا لك وفرط مهار اذا ةيرع ناكو منيبو ض

 يسع د باح دقل منيبو اننيب اميفانل لوقيذ متم هايج

 0 يو 0 مرتسوأ يح فيسةيرلأ افصلا نيب يعسلا |

 ل اف رد ا ايل ير 3 سايل
 يسمو كلانل اق كلذ ضلال لاه تخطف عم تعتلاررملاو انفصل ا
 علققب 0 ةورملاو افصلا نيب ىعسي رهو الاركذب ملف هيف كشو أ اثيش هفاوط نم

 ميعس يدتبي مث فاوطلا ينعير عكربو نقيتسي ام لع ثيبلاب مفاوط مئي مث ميعس

 يوم 0 0 اج افصلا نيب
 عوام درا افصلا نيب لنا ناكل يدلل لف ١

 أملا
 في ل لق تدب فيلم الل نسل نب يلا

 فكلت. نم ميلع يقب ام متي ىنح ةورماو افصلا نيب ىعسو ثيبلاب ىاطف عجر

 . يدبلاو ىرخا ةرمع ميلع مث ةريعلا

 : ب 9 تاو الوحل الاب يدون ىتح اهفاوط صقي ملف ءاشعلا :

 35 8 4 2 - <14 -ججج جر - ةتقعدع 4 :



 - [خخا -

 مآ نع سابع نب ١ هللا دبع ليم يدع نعاللا جيبع نيرمع ىلومر هطنلا يبأ نع كلام

 هللا ىليص هللا لوس مايص يس ,ةقرع موي اهدنع اورامث اسانأ ي نأ فراح ها ناسلا

 ل مدعي ديلا سلوان ناطر دي لاك داس و بعيب لان ليرات
 ١ ا ا 00 00 03 0000 وجو '

 )سلا لربات ماس اكاد ا ملح اضل ْ

 0 "يوب كامل نسدلا ديم رسم ىلمرلا ي ١ نع كلام :

 0 دو ربا ضمنا ل :

 نع جرعالا نع نابح نب ىبك نبدهت نع كلام « ىلعت هللا رخذو 0 : ْ

 ل ةرير» ىب أ

 انج مأ ىلوس ةرم يببا نس يداببلا ىب ادب نديزبسدقاس# ىسشا

 قد تاس ديلا لع يلوم لاو يزد 0 ا
 00 1 ةرماو# لايساوض نما ملشو مالم هلا قلص هللا قوس انانيت لاما
 5 نيد يطيل ءايل نفود

 وأ ةينانلا كثب كلير اهبكرا لاقف ندب ابنا ةللا لوس 1

 ' هلاعغر 1 تدان ي يتبرع رسل فاتر لات نا ةلدب ةندب دب قا ينو نيتندب نيتنادب

 تسويوسماااااااااا111ذذأذأأذأ]|أ|1>|]||]|1|]|]1>ز1]|> > 2 21212121212121 1414141434380!1![!1!14!1 تلا

 1 , .1 حج جو

1 

 وو ماسيض ني
 قرح

 ١ ْ 5

 ]| ةندب قوسي الجر ىار ملسو ميلع هللا 000 0
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 ١ ىتح مقادب ثيل فيس نمط مقال دق لان لك اينو ديلا خمرجدت 

 |زيرع علا دبع نيرمع نأ ديعس نب ىيجي نع كلام # م ووصل“

 | نب! شايغ نبال دبع أ يراقلار فعج يبان عكلام « ةرمعوأ مح يف الج ىدها

 للا حين نأ عفان رع كلام اع عوف اضادعا: نيو حشا ول أ معيبر ىبا

 | دجوي مل نأف اهعمر جني ىتح اهدلو ليحماف ةندبلا سجتت اذا لوقي ناكرمع نبا
 | اذا لاق هاباىن أ ةبرع نب ماشه نم كلام « اهعمرججني ىتحمما لع لجل مجم مل

 | دعب برشأف اهنبل ىلا تيررطضا اذاو حدافريغ ابوك اهبكحراف كتندب ىلا تييرطضا
 : ابعم اهيليصفر عتاف اهترعت ل *
 اح نع يلا تا الملا ا 5

 | هديت عنيدلا نم ايده ىذما اذا ناك الربع ادم حان داس
 | نادرم دحاو ناكحم فيس كلذو ةرعشي نأ لبق هدلقي متفيلحلا يذب نعشنو
 يسب فاقت نيم عم قام تم ةبشلا نم ةرعشيو نب بدن دلقلا

 ان

 منا 0 اهابأ 0 عمك 0 0 اطامنالو 0
 زارعكلا# نب ينكح يندب كفا يش ربع نورا دج شر

 لوقي ناكرمع نب هللا دبع نا عفاف. نع كلاس «-ايب قدصتي ناكل اقف ةريثكألا هذ
 قشي ال ناكرمع نب هللا دبعنا عفان نع كلام .مقوف ايف ينثلا ىدبلاو اياحتضلا كيس
 رم نأ ماد نم كاتم اقر لاى ورا او

 0 ني دما رجا ردك يا
 , 0500 يانسيم 00



 - : 1 1 ا ا هوم 2 م + 5
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 ]| لور امل. لاقف يدبلا نم سطع انيب عنضأ فيكح هللا لوس اي.لاق علسو
 اهمديف اهندالت ىلا مث اهرحتاف قولا ( لم تيطع مددب لك ملسو ااا لس ظ

 00 ملا تاي ايواكجاب 0 انهنيي لا من
 !١ ني واهني يلح مف افرع تبطي اعوطت مندي قاس نم لاقامنا بينما |

 ا سا را لاب ورا اهم وللا نار وشديلع سين ايزل
 شندد ىدها نمل اهدنا تاك نا نع ةالاكم 0 كلذ ادم نما نب هللادبع رع كيدلا |

 دبع نع عفان نع كلام ه لدبلا هيلعف قيرطلاب ثييصاف عتمت يدهوا !رذنوأ ءازج
 اهلدبا ارذن تناك ااهناف ثتاموأ تلض مث هندب ىدهأ نم لاق ةنأ رمع 1

 ملعلا لها عمس هنا كلام + اهكحرت هاش ناو اهلدبا ءاش ناف اغوطت تن
 1 00 يلا يح ابع لكم الاي 0
 # كوالا اذ 0 ىدح :
 ا نع واتساب هل 000 ل عار نفع نأ دملو هنأ تلاع
 ١ انيييلع مئاههبج ايضقي ىتحامههجول ناذغني اولاقف يح لاب محم وهو هلهأ باصا

 ل هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع لاسقو لاق يدبلاو لباق يح |
 |١ يبل لإ ديعتس نب يح نع كلاس امهجح ايضقي ىتح اقرفت هذ لباق معو ل

 لاقف ائيش موقلا هل لقب ملف مرحسوهو هن ارم اب عقيلجر وينام لقب بمس
 ضعب لاقف ١ 1 رجم هودنأرمأب عقوالج ل را بيسحملا نيو ظ
 ايتيلف امههجول اذفنيل بيسملا نب ديعس لاقف لباق ماع ىلا امهنيب قرفي سانلا |
 ئذبلاو حلا امه اذن ندا نب ايلكدا نان ءاعج 00 اذاف :ادسنفا ىذلا امبجح |
 كلاب لافامهبج ايمضقي ىتح ل ا لا
 اا رو هليل هاربات عقر لج ند دا لتوحيد معو ايدبم ||
 ظ مدخلا لات يحو ي يدبلا هيلع بجي هنأ ةرمجلا يمريو فرع نم عفدي نا |

 يح ظ اال ل ل ديو ريشب نا هيلع اهناف ةرمجلا ل
 ظ اويسلاب أعلا ذييدبلا يللذ في بجي < لح نعل علا ديب قالو |

1 - 

 ا 00 لا ل اج حا 000 ماشه نع كلاس |

ْ 

 سس يحس وسب عمم



 5 لركرت

 اذا قنادلا ءاملا اضيا كلذ بجويو لاق قئاد ءآم نكحي مل نأو نيناتحلا ءاقتلا

 هيلع ىرا الف قفاد ءام منم جرخ ىتح ائيشركذ لجر اماف ةرشابم نم ناك

 ميلع نكي مل قئاد هام كلذ نم نكحي ملو منارما لبق الجر ناولو لاق ائيش
 متمرخم يهو اهج وز اهبيصي يتلا ةارإا لغ سيل كلام لاق يدبلا الا .ملبقلا في

 ابباصا نأ لباق و يدبلا الا .ةعواطم كلذ يف مل يهو ةريعلاو ري ميسا

 يقبيلاو ىردسفا "يتلا علا اضع الع ايناف ةريملا ايما لا جا
 3 ستاك نش وكديف

 ياصنال بويا ابا اا ل يل ا
 لعب مدق هنأو ملحاور لضا دكحم قيرط نم ميزانلاب ناك اذا ىتح اجاح جرخ

 داق مثربتدملا عنصي ؛انم عينا رنيم لاقن هل كل نركذف رجلا نيباطللا
 عفان نع كلام * يدبلا نمر سيتسا ام دهأو مجانالب سيكل كللح

 رتي نالحلا نب ريعور جدلا موي ءاج دوسالنيرابه ناراسي نب ناميلس نع
 ربع لاقف مفرع موي ميلا اذه نأ ىرن انك ةدعلا اناطخا نينموم اريما اي لاقف هيده
 .اوقلحأ م تس 0 ايدهرحتاو كعم نمو ثنا فطن مكن ىلا بهذا

 مايا 0 اع اوجحف لباق ماع ىناكاذاف اوعجراو اورصقوأ
 نه نأ هياعف مث ةرمعلاو يمعلا نرق نمو كلام لاق عجر اذا متعبسو علا
 ب 0 0 هنارقل ايده نييده يدبيو ةريعلاو 0 ًالباق

 نمهتاف ١

0 

 7 ا ا باصا نم يده 5

 هللا دبع نع ابر يننا نب ءاسظعب نع يكضلارييزلا يبا نع كلا

 ةندب خشي نأ رماق ليفي: ا نابت حوييسوو ولحام مقر لج وياكل سابع نبا
 نبال هنطا ال لاق سابع نبأ ىلوم ةمركحع نع ىليدلا ديز نيروث نع كلام

 كلام + يدبيورمتعي ضيفي نأ لبق هلها بيصي يذلا لاق هنا سابع نب هللا دبع

 ضابع نيأ نع .ةمركم لوق لدم كلذ غب لوقي:نيجرلا دبه ىبا نب معبر عيس ولا
 ةضافال يسن لجر نعدللام ليسو كلذ كي ىلإ ثعمنم اما بمحا كلذو كلام لاق
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 | ءاسنلا باسا نكتحي مل نأ ىرا لاقف هالب ىلا عجرو تتسم نم جرخ ىنح
 أ اهب رسنيو دكحم سم هيده يرتشب د نأ هل يغبني الو ديو رمتعيل مث صضفيلف عجريلف
 || ىلا دجرخبل مث دكحبب وتم اا اح
 | اهب حني مث هكحم ىلا هنم هقسيلف لعلا

 | يدسلا نمر سيتسا أم ِ
 آ00 املرتي نك بلاط يبا نب ىلع نأ ةيبأ نغ دج :ىب رقعج نه كلام
 0000 ل نمر تام لوقت ناك سابع ني هللادع نا وقليدتاكلانم ىاةاه ئدنبلا
 ' هل لولقي ىليعتو كرابت هللا نال كلذ لين ىلا ثعبس انس ننحا كلذو كلاس لاق
 | ليم ءازجف اددعتم مكمم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونماء نيذلا اهي اي هبانك
 | را نسيكاسم ماعطف ةافكوا مبعكلا غلاب ايده مكتم لدع اوذدب مكه معنلا ن دسم
 ل لاراب نعت هللا اهانيس دقو ةاش يدبلا يف هب مكه اميف امايص كلذ لدع

 ربعبب ةيف مكح نأ غلبي ال ئوش لكو كلذ كي دحا كشي تفيكو اندنع هيف ىالتخاال

 مانعطاوا مايص نم ةرافك وهف ةاشب هيف مكه نا علبي ال امو ةاش هيف مكعلاف ةرقبوا

 يدنبلا نمرسيتسا ام لوقي ناكربع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام « نيكاسم
 نجرلا دبع ثنب ةريعل ةالوم ناركحب يبا نب هللا دبع نع كلام # ةرقب وأ دتندب

 تيلاق دهكم ىلا نجرلا دبع ثنب ةرمع عم تجرخ اهنا هتربخا مةقيقر ابل لاقي ||
 مس ةورأأو افصلا نيبو ثيبلاب تفاطف اهعم انأو ئيورتلا موي مكم ةرمع ثلخدف

 ةسنتسمتلاف هيسيتلاف نلاقف ال تلقف ن ك1 كلوا ها يس

 . ا نورث نم تذخانف هب تثج ىئخ
 0 يدهبلا عماج

 || ننب هللا دبع ىلا هاج نميلا لها نم الجر نا يكحل اراسي نب مقدص نع كلام
 0001و اتيطدتا لا علا ديالا اهواقن دس زينب دارس

 ١١ دبع لاقف كلذ ناكدق ياسيلا لاقف نرقث نأ كترم ال ىتلاس وأ كغم تبئكولر يع
 | ديعابا اي ديده امقارعلا لها نم ةارما تلاقف دداو كسار نمرياطت ام ذخز مع نب هللا
 0000 رار رتل يالا روجر اح ف فلز بيدس لاعن نموا

 ا اماما ممم سم امم امس مب حاحا

 38 0600-2 120666666 696 77©ت©؟ تت7ب_7ببببببب_بيب7ب_ بتب7؟١ ضم” للي اأ
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 ا ا ويا راعلا

 لبو تدع هيد ايدل كح رستمل ةدحاو ندب كبس منارفاو لجرلا كيدي ل

 مأ لح اذا ةرعشي لد ةريعب لهم وهو رح كيس هرحني ي مده معم ثععب نيع كلاش

 ا ب لب لاقف مرد سوه لاو علا فيس حني ىتح رب

 كابا نال لانك هكا ل ا هده كيل

 ٌ نوكي كلذ ناف مقدصلا وأ مايصلا نم يدبلا مب مب لدع اماماف عبمكلا غلاب ايده

 ْ دييعس نب ىيجه نع كلام *« ملعذ ملعفي نأ ميحأاص بحا ثيح :كحم ريغب

 ْ ضيرم وجو يلع نب نيسح يلع اورمف ةنيدملا نمدعم جرحت ر فعج نب هللا دبع عم نآك ْ

 ! يلع ىلا ثعبو جرخ ناوفلا ىامخ اذا ىتحرفعج نب هللا دبع هيلع ماقافايقسلاب ظ
 أراشا انيسح نا مث ميلع امدقف منيدلاب امهر سيمع تنب هامسأو بلاط يبا نبا

0 5 

 أ الن *ل لاق كلام لاق ا ابلك علال 0 ْ
 دلا لاق ملعا هللاو ءاسنلا ,ةياصا ثفرلاف لاق محلا في لادجاالو قوسف الو تفر ١

 يذلا قومفلاو لاق مكضئاسن ىلا ثفرلا مايصلا هليل مك لحا ىلاعتو كاابت ||
 جلا يف لادجلا لاق هي اوبل عا طا وأ ىيلعتو كابن للا لاق ملعا دللاو ناضنالل ا
 ةفرعب ل يااهل زقب ةفلدزماب مارح ارعشملادصفقت تناك أشير ق نأ '



 هللا املاك يسا نس هالد ل بيسا نحن » ل نلااج اراك 1

 ع ل راسم رخل نع تش

 متباد لع مفوقوور هاسط ريغ وهو لجرلا فوقو *ي0

 اع ىعسيوارامجلا يمريوا متفلدزإاب وا مةفرعب لجرلا فقي له كلام لئس |
 | 0١ سل مران يحارل نم ضئاملا معنصترما لك لاقفرهاطريغ وهو ةورملأو ١

 كلذ 5 ا لجرلا نوكحي نأ لضفلاو كلذ كي عي ميلع نوكحي ال مثرداطريغ 0

 بكحارلل هنرعب ىوقولا نع كلام لدسو كلذ ديعتي نأ مل يغبني الو ارهداط ملك |

 ًإ رذعلابرذعا هللاف ملع متبادبو أدب نوكب نإ 1 تهبل لاقنابكار فقي مأ لزنيا ْ

 # 0 00 فوقو # |

 / 0 ااا 0 ْ
 ظ 0 لع دابا نع ةدرع نب ماشح ن ا د ْ

 00 نسل نان لاف علا و دفق لا مشي ا لي ملول ؤ

 نأ دعب مرحجسف مرج مل نوكحب نا ند السالا بج نم منع يرجال كلذ نأف هفرعب ئ

 مسن ازجا كلذ لاف نافرجفلا علطي نأ لبق عليللا كلت نم عفرعب فتي مث قتعي |
 0 00 ا رت نم تاو ناك رجنلا لطي ى تح نع مل نا ظ

 0 [|* اهينعقي مالسالا هج دبعلا لع نوكحبو د لا ل لا
 0 #0 نابسيبصلاو ءتسلا

 0 ل 1

 1 000 ا ول حابر

 4 4 ف 5

4 : 2 5 3 7 
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 عا
0 1000100100 

 " فاو ا ل يل تت بت آت
 0101010 .للهحجحطحلتُ

 يناس ناش مدقي ناكدللا ديب
 عمس منا كلام م ىنم ىلا .ةفلدزملا نم

 علطي ىتح ةردجلا يسر ةركي ملعلا لها نحب
| 

 أ رمات .مفلدزابركب يبا تنب ءامسا ىرت تناك ابنا ةتربخار ذنملا تنب دةمطاف
 | بكرت مئرجنلا علطي نيحا يبضلا مبل لاصي تسلا هبات ران ول : 00 ١ امصن ١ 0 اضن 2 |
 أ فقتا الو ىنم ىلاريستف

 | 8 لا فين يللا 1

 | قنعلا قوق صنلا وةيرع نب ماشه لاق كلام لاق صن مهجرف دجو اذاف قيعلار يشي

 | ىنم لكو رجتملا اذه ىنمي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور نإ هقلب هنا كلاتم

 | كلام « رحم اهقرطو كم جاجف لكو ةيرملا يعيرجتملا اذه ةريعلا في لاقور حم

 | مأ :دشئاع تعيس اهنا نجرلا دبع ثنب ةريع يتربتخا لاق ديعس نب ىينع نع
 يذ نم نسيقب لايل سيحل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لوقت نينموملا
 ملسو هيلعدللا .ىلص هللا لوسررما دكحم نم انوند ايلف علا ةنا الا ىتزن الو ةدعقلا
 لاق لو نا ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب ىلاط اذا يده هعم نكحي مل نم

 رار لوسرعحن اولاقف اذه ام تلقفرقب محابرحنلا مب انياع لخدف دةشئاع

 ظ دم نب مساقلل ثيدعلا اذه تركحذف ديعس نب ىبح لاق هجاوزا نع ملسو هيلع

 أ نع رمع نب هللا دبع نع عقان نع كلام * ههجو لع ثيدعلاب لاو كتتا لاقفا
 اولا ندا نأش 7 ملسو هيلع للا ىلص هللا لويسول نلاق ابنا نينموملا م راد

 اوكي ادع لح االفييدد نتدلقو يسأر نتدبل ينا لاقف كترمع نم تنا للحت ملو

 | ىلسم هلا لوبي نأ بلاط يبا نب ىلع نم هيب نع دجت نيرقتج نع كلاس

0 



2 

 )000 0و ا كلام لاك امان يدبر جاي ناكدابا نأ ةوزع نب :مايش» نع كلاتم |
 | لعل! ايناو رحنا مويرجفلا لبقر حني نأ دحال يغبني الو هيدهرحتب ىتح هسار قلح |

 رجلا مويلبق كلذ نم وش نوكيا قالعلاو ثفتلاءاقلاو بايثلاسبلو يبذلار نأ أموي دلك ْ
1 

 ال 5
 د ىف | ا

 ا ل يل مساقلا نب نسجرلا دبع نع كلام د نيرصفللاو لاق هللا لوسر أي ْ

 | ةررم او افصلا نيبو ثيبلاب طين رمتعم وهو اليل تهكم لخدي ناك دنا :

 ىنح هب نوطيف تبيبلا ىلا دوعيال هنكح الو لاق .ربصي ىتح قالعلار دويو ||

 '0 0 قالجلا نس لجر»نع كلام لكسر كلذ عزتي امو:نايغلا قدا زععلا قلح ||

 || بحا ىنيب قالعلاو عساو كلذ لاق مكحبب قلي نأ هي مضت هل له رمحلا |

7 

 ل

 إ

 هاش ثيحاترحتيلفرقبلاوأ لبال نم اروزجرذن نمو كلذ نود لحم ابل سيلرجتلا

 - [ز8خ5 -
 ةعلللا

 ١ رمع نب هللا دبع نا عفان نع كلام هم هضعب ةريغرختو ةيده ضعب رت ملسو هيلع هلل

 | لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نارمع نب هللا دبع نع عقان نع كلام
 || نيرصقملاو اولاق نيقلحملا مجرا مهللاةلاقدللا لوسر اب نيرصقملا اولاق نيقلحملا 5

 ظ موي ىتمب لي ىتح هيلع مرح عوش نم لج الو عم ناك نأ ايدهرحماب ىتح ةرعش

 || نب 0 ني

 ]| ذغاي مل حلا ديريوهو ناضمر نمرطفا اذا ناكرمع نب هللا دبع نأ عقان نغ كلام
 ظ نعكلام * سانلا لع كلذ سيلو كلام لاق جب ىتح اشيش هتيعل نم الو هسار نم

 |. شو ةثيحل نم ذجل ةلدعوأ | رح في ىلحاطفا ناك ربع نب هللا دبع نا فان
 | نالاقف دم نب مساقلا ىتا الجر نأ نسجرلا دبع ىثا نب مةعيبر نع كلام |

 ؤ : ةهلغم يدبلا غلبي ىتح مكحسوءر اوقلت الو لاق ىلعتو كرابت هللا 3 كلذو رجلا ش1



| 

 ل

 1077101015 1 05117 ا - 7 700 7100:1712 انا

 5 اعدصت نم لاق سلس نا دن اااه مام

 || لاقي دم لها نم الجر يقل مانا ريع نب هللا دبع نع عفان نع كلا امنه اش ريل ا

 ْ ل لل يارا 0 ظ

 : 14 00 ا ا ل مرسي ى دااذا

 1 5 كرس لدا

 أ نسما سل نب بسس هييسوب ىف داس ديا »

 ب دفين 0 1
 رعبعكلا لحد ملسو ميلع اللا ىلص هللا لوسر”نار دع ني هللا ديع نع عفان نع كلاسم |
 ثكمو هيلع اهقلغاف يببجلا ةحناط نب نامثعو حابر نب لالبو برايل 0

 .و يلع هللا ىللص هللا لوسر عنص ام رم نيس الالي فايل معلا
 | دقموي تيبلا ناكو ةءارو ةدمعا هت ديس سس

 | لاق ملادللا دبع 0 + ىلص مث 'ةديعأ تسرع

 أ سعلا ىلإ نيحرتم نول دبم اج ظن م ناك لق علا نم يوي

 ةيدسم فطام يلو م اجلا ميلع جرف اذه نيا مقدارس دنع مب حاصف معم انو |

 فاما لل حاورلا لاقف نجلا دبغاباآي كلام لاقف |
 جرس ئتح اللا دبع لزنف عيرخا مثءام يلع ضيقا ىتح يرطاف لاق منلاق
 ةبطغلا رصف لا نسل ديو سك نا هل تلقف يبا نيبو يببيراضف جاجلا ||
 نير اظ.سنم كلذ عيسي اميكصردح يدلل هرم لارطنب لمجمت لاق ةفيسلا لاي

 ١ قديسه لايق رولا دس 5

]|| 
 أ

|| 



 مزح

 8 افرعو ىنمب دا ميورتلا 6 ةالصلا 0

 | ةلاواولسملاو برغملاو رصعلاو رهظلا يلصي ناكرمع ني هللا دبع نأ عفان نع كلام |
 ميف ىالتخاال يذلارمالو كلام لاق فرع ىلا سيشلا ثعلط اذا اودغي مث ىنمب |

 | ابنك الوربط ىه امناف ةعبجلا تقفاو ناوربظ يه امنا مةفرع موي ةالصلا ناو |
 تفرع موي معمجلا موي قفاو اذا معلا ماما في كلام لاقرفسلا لجا نم تررصت |
 5 0ال او د مج ال منا قيرشتلا مابا ضعبوارحنل ١ مويوأ ٍ

 ىلص للا لوسر نارمع نب هللا دبع نع اللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام |
 || نسب ىسوم نع كلام #« اعيج .عفلدزملا ميس ءاشعلاو برغملا ىلص ملسو ميلعدللا |

 || اللا لوسر عفد لوقي معمس منا ديز نب مماسا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع دتبقع |
 | غبسي ملف اضوتف لابف لزن بعشلاب ناك اذا ىتح دهفرع نم ملسو ميلع هللا ىلص |

 || هفلدزملا ءاج الف بكرف ثماما ةالصلا لاق هللا لوسر اي ةالصلا مل تلقف ءوضولا ||

 ظ ةرسيعب ناسنا لك خانا مث برذملا ىلصف ةالصلا تميقأ مث ءوضولا غبسأف أضوتف لزن |

 ' نب ىيحي نع كلام ه اثيش امهنيب لصي ملو اهالصف ءاشعلا تميقأ مث ملزنم كيس |

 ابا نأ ةربخا يمطخلا ديزي نب هللا دبع نأ يراصنالا باث نب ىيدع نع ديعس |
 عادولا مجيف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص منا ةربخا يراصنال بوبا |

 00٠١| ناكرسع نب دللا دبع نا عنان نع كلاس م اعيمج مةقلدزم اب هاشعلاو نرغملا
 * اعيج ءتفلدزإاب ءاشعلاو رغما
 0 ىنم ةالص 5

 ىتح نيتعكر نيتعكر اوجج اذا ىنمب نولصي مهنا هكحم لها هي كلام لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ميا نع ةورع نب ماسشه نعكلام ةكم ىلا اونرصنب

 نسب رمعن أو نيتك ىنمب اهالصركب ابا ناو نيتعك نيتعكير ىنمب ةالصلا ىلص
 مث هترامأ رطش نيتعكر ىنمب اهالص نافع نب نامنع ناو نيتك ىنمب اهالص باطلا

 بالحلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعس نع بابهش نبا نع كلام هب دعب اهمنا |[

ْ 

| ١ 
 ا ا

ْ 

 كك ديب كشت نش ةش ل 662226522 22ئ6©ئ567 ئ56ئ©آظآ22222622ئ2ئ26 652226٠622 ا



 رحال ىضقناو اوعجر اذا مهنال ىنمب |

0 

 أ مهانان لحال عك لا ايلاقف د من عب ىلس دك هال

 ل رس احلا رص 0 بأ
 استقل لو ىنسب نيتك رتج اص مثرغس يظافخكتالل ل١ 00

 0 ا ا ليصل واب را جاحلا رب فيي ع ا
 كلام لاقف مهتماقا في ىنب دكحم لها ةالص فيكو نيتعك وا تاعك عبرا

 ىتحةالصلا نورصقي نيتعكر نيتعكر امهب اوماقا ام ىنمبو .ةفرعب هكحملدا ىلصي أ[

 ةالسملا و أ اضيا جاحلار يماو ل

 * وف ل اف تاي أو ىنوب

 3 ىنمو مكحبب ميفملا ةالص

 ب8 ا اذ كفاف معلا 00 مدا

 َن ع هي 1

 رحتلا موي نم دغل جوخ بالا سيم نأ فب ما دعس نب ىبي نع كاس

 مموي نم يناثلا جرخ مث ةريبكحتب ل مالا يكف ربك اثيشرابنلا عفترا نيج

 سيشلا تغاز نيح جرخ مث ةريبكشب روكا افترا دعب كلذ

 يا كيلا علو يكتمل ليي يش وريكم نادل تستر

 يراوسللا زبد قيردتلا رايااقي_ ركل نا اندنعرمالو كلام لاق يمري جرتخ

 ريك كرما ررجدلا نب نمربطلا ةلصرمج معم نال امالربيكت كلذ لوا
 لاقريبكنلا عطقي مث قيرعتلا 000 مامال
 ةدحو ايت احا ابشلاو نارا لد قيرضشنل ؟نلا مايا ثبريبكتلاو

 شانابو.عجاعلا ماماب كلذ يف ساتلا مناي امنأو كرخإو انلكم نام ءابوأ ىنمب

 انناع الا م مهلثم أونوكي ىتح مهب أومتنا م



 لعوب -

 كلام لاق قيرشتلا مايا ريكت كي الا مهب 0 ا ١
 8 قيرشتلا مايا تادوددملا مايالا
| 0 .0 

 ار نكس دلي سما يشيل سدا

 اوس نيس 00008 ٍ ا

 ْ مط 0 يدع ص منا عفان 0

 ل راسم نع 0 ايا نس سلال راسل نسا 0 ئ

 للا ناي دك دانيل ذيب لمن دي ظ
0 

0 1 0 
 00 كالي وطا توك نيلوال و يترمجلا دلع تفقي ناك برابطملا 00 :
 أ 000 ملا دس فتي ناكومش نيدقللا دبع نا عنان نع كلاسم مئاقلا |

 تللاشا ب دبقعلا ةرجج دنع فقي الو هللا امعديو هديحجو محبسيو ةللاربكبي اليوط

 ناصعب ىمر الك ةريجلا يبر دنءعربكحي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع
 ىصح لاسرابجلا اهب ىبري يتلا يصعلا لوقي ملعلا لهأ ضعب عبس هنا كلام |

 هللا دبع نأ عفان نع كلام يلا بجعا اليلق كلذ نمر بكحأو للا لاق ىف ::للا

 0 أيبأ طسبوأ ن ا يا و



  |ةع ا

  لاقف عبقعلا ةرج يبري مساقلا ناك نيا نم مساقلا نب نجرلا دبع لاس منا كلام

 ىرحتيو معن لاقف ضيرملاو يبصلا نع ىمري له كلام لكسر سيت ثيح نم
 يف ضرما يص ناف امد قيرهيو ملزنم ثوهوربكحيف منع ىسري نيح ضبرملا
 رامجلا نري يذلا لعب ىرا ال كلام:لاق ئدهاو: مدع ور ئذلا,ئض:ىيرعتلا مايا
 / نع كلام كلذ ديعتي ال نكال او ةداعأ يبضوتمر يغ وهو ةورملأو افصلا نيب ىعسيوا

 | سيشلا لوزت ىتح ةئالثلا مايال يف :زامجلا نمرت ال لوقي ناكر نيدللا هبع ىلا عنا ١

 0 01 أ يمر كي .هصخرلا 2

 مصاعغ نب حادبلا ابا نا ميبا نع ورفع نب مزح نيركب يبا نب للا دبع نع كلاتكا
 فب لبالتءاعرل نصرا ملبسو طيلعمللا لص هللا لوسر ىنا بنا نحوربجا د

 ' موي نوصري مث نيمويل دغلا دعب نمو دغلا نومري مثرحنلا موي نومري ىنم نع متنوتيبلا |
 ءمناركذي معمس منا حابر يبا نب هاطع نع .ذيعس نب ىيخ ىنع كلاس رثألا ْ

 ىدلاي يدخل ريبفشومللام لاف لوالك ىامولا فين لوفي لاله رب ىاااضلا زا |
 220 ابجلا يور يس لبال/ ءاعرل ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر ميف صعنرا |

 كلذو غلا ماوم,رحنلا وي راييذلا ميلا ىسم اذافرحتلا مت نسر م4 أ ملعأ هللاو
 دحاأ يصقي ال منال كلذ مهسويل ن ومرت مل صل نودلا مويلل ن هربف لوالر ثنلا موي ظ

 ادب ناف كلذ دعب ءاضقلا اكسو ديم بدين هيلع بع ياك
 كلام ه« اورفنورخالءارفنلا موي سانا عم اور دغلا ىلا اوماقا نأو اوغرف 2
 را يي ل ا 1 رعبا 100 نب ركل نيالا

 211111110 انا لوتس هيفضر يحتال ا
 يمر يسن نمع كلام لئسو اثيش امهيل رد مو , انتا نيح ةرمجلا يري نا ردع نبال

 ليل سوك دعاس يأ مربل لاق يسمي ىتح ىنم مايا ضعب فينرانعلا نمةرج

 اردصام دعب كلذ ن 3 نان !رابنوأ البل اهركذو ؟ ابيسن اذا ةالصلا يلصي امكرابنوا

 : قيراط راق برود لاس |

7 1 0 

 بيج باتسنطملا نيرمم:ناوبص نيديلا ديع نعرانيد نيدللا دبعر ناتي نسال
 ملل لل ل لل



 - |ةه

 دقف ةرمجلا ىبر نمف ىنم متنج اذا لاق هيف مهل لاقو يحلارما مهبلعو هفرعب سانلا |
 )ا ا ادا دو عانس دخلا رسب 2 بييطلاو < #ج منح لح ا ل ل ل لح ل الا ل ولا

 | نبرمع نارمع نب هللا دبع نعرانيد نيب اللا دبعو عقان نع كلام « تيبلاب ىؤطي |
 أ مل لح دقف معم ناك نأ ايدهرجنورصق وا قلح مث ةريجلا بر نم لاق باطغلا |
 # تدلي يروا تحت ىسبيطلاو ءاسنلا الا ميلع مرح ام ٍْ

 0 د ا كا ماعلا ليخف «*

 | | لوسر لاق مث ةردعب انللهاف عادولا ثبح ماع ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس عم انجرخ |
 ا
 لحال مث ةرمعلا عم ٍرعلاب للهيلف يده معم ناك نم ملسو ميلع هللا لصدللا |

 ظ
 ظ 9 : . ظ
 نيب . اثييلات نففطأ ملف ضئاح انا مك ك”ريمدقت كيلاق اعيجامبنم لك ىنح :

 أ فكسار يضقنا لاقف ملسو ميلعدللا نص هللا لوسر ىلا كلذ تيوكتنف ةزرملاو افصلا ا
 10 ا انيضق ايلف تلعفف كلاق ةرمعلا يعدو رعلاب يلهاو .يطشتماو ا

 دبا ميعتلا ىلا قيدصلار كب يبأ ند ىنجرلا دبع عم مو 0 هللا 0 هللا ٍ

 ]| اولح مث ةوواأو افلا نيبو تييلاب ةرمعلاب ولها نيدلا ةئاطن كترمع ناك اذد لاقف ١

 00003  رابش نبأ نع كلام + اذحاو اناوط اوفاظءامناف:ةريعلاو.رحلا اوعجا|
9 9 4 

 ا ففي أن يلعنا لاقف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ نوكحسف ةورملاو |

 ةارما يف كلام لاق يرهطت ىتح ةررملاو افصلا نيب الو تيبلاب يفوطت الاريغ جامعلا
 فاوطلا عيطتست ال ضئاح وما رخل ميناوم ركحم لحدت 2 ةريعلاب قست تلا

 00 ا ا لل دينار يردك سلا تلم: تارقلا تييشخ !ذاابنا كنيبلابا |

 | تلصو تيبلاب تفاط دق تناكاذا ضئامعلا ةارملاو دحاو ىناوط امنع ازجاو ةرمعلاو |
 !١" نابجلا يمرتو مهفلدزماو مفرعب فذتو ةورااو افصلا نيب ىعست اهناف ضيحست نا لبق |

 * اهتضيح نمربطت ىنتح صيفن ال اهناريغ



255 

 | 3 اعلا 9 3

 يماشساما رم ميلع هللا اس لا ل رول كت تركذف تضاح يم

 تلا 20 : 1 0 دبع تنب ةرمع نع ميبأ نع مزح نب ورمع

 نجرلا دبع تنب ةرمع نع نجرلا دبع نب دج لاجرلا يبا نع كلاس * نجرخأف

 نصضنا دق نكح اذا ضيح نهو. نيبرفتت نهرطتنت مل ك كلذ دعب نضح نأف نضفاف

 .وةيبلع هللا ىلص للا لوك 0 يمول 0 اع نع ةييأ نع ورع نب ماسثه ضلت

 :ندياح للا نواضيمللا لوس لاقف ىساتسدعي ناقل ليقذي ريت اكسس
 ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسي لاقف تفاط دق ابنا هللا لوسر اي اولاقف انتسباح ابهاعل
 سانلا مدقي ملف كلذركذن حنو هشئاع تلاق ةررع لاق ماهه لاق كلام لاق اذا الف
 0 ةتس نم رثكأ ىنمب ص الن ولوقي ئدلا ناكولو سبعفني ال كلذ ناك أ مهءاسن

 ابا نأ يبا نعركب يبا نب هللا دبع نع كلام « تضافا دق نبلك ضئامب ةارما
 هللا قابض هللا لوصر تشتمسلا نتا في مبلول أ سنا زلة 0

 0 ددللا دي و نام تضافا 0 اعداد

 ناو لاق ا بلع هللا 0 1

 كاسل ا هيلع سبع اهبرك ناك نعيشتا وا لبق قس ةراا رسل
 3 نمحولاو نيظلا نم بيصأ 5 ين 3

 ل يابس | يبا نع كلام |

 نبل كلل دبع نع ث نكللاسبم + .ةرتجج م نيربلا ةيعو قانعب بزال ةينيرسي ١)
 للا

00 



 دا

 ا تاارخا نالاقنت ناطملا نيؤمع ىلا داحب الحار نأ نيويس نب دج نعريرت

 ىرت اذاسف نامرعم نحنو ابيض انبصاف دغينث ةرغث ىلا قبتسن نيسرف يل بحاصو
 زب ميلع ايكسن لاق تناو انا مكححا ىتح لاعت مبنج ىلا لجرلر مع لاقف

 اعد 0 يبط ثيس مكححب نأ عيطتسي ال نينموم ار يما اذه لوقيوهو لجرلا ىلون :

 ال لاقف ةدئاملا ةروس ارقت له ملاسف هاعدف لجرلا لوقرمع عيسف معم مكحمب الجر :

 فلا يتربخاولرمع لاقف ال لاقف يعم مكحح يذلا لجرلا اذه نعت لهف لاق |
 لدع وذ هب مكح رباتك فش اف هللا أ لاق مثابرض كنج وال ةدئاملا ةروس أرقت ْ

 ةورع نب ماشه نع كلام كييرعا نبا نجلا ديف اذه عدكلا غلاب ايدد مكن |

 كلام « ةاش ابضلا نم ةاشلا فينو ةرقب شحولا نم ةرقبلا هي لوقي ناكوابا نا ْ

 لك اننا مكب ماج قيس لوقي ناكدنأ بيسملا نب قيعش نع ديعش نب ىبح نف ْء

 عارف هتيب فيسو ةرمعلاب وا رلاب مرج هكحم لدا نم لجرلا في كلام لاقوةاش |

 ةايسعب عرف لك نع كلذ يدفي نأ ئرآ لاق تومتن ابهيلع قلغيف هكحم ماج نم '

 نأ ىرا كلام لاق هندب محملا اهلتق اذا مماعنلا فيس نا عمسا زا ملو كلام لاق |

 ةدبلو.وا دبع ةرغ ةرحلا نيدج ةي نيكب انك هتديلا سنرد ضال

 نم عوش لكو كلام لاق هما مودارحد كلذ اراتيد ىوسج ةرغلا مميقو كلام لاق

 رخل هله اذا ميغلا ىدريامكح ئدوي ديص هناق مخرلاوا ةازبلاوا نابقعلا روسنا ||

 كلذ لئم ابناو ابك فب نوكحب ام لئم ءافص يفف يدف وش لكو كلام لاف |

 5 ءاوس ةدحأو رد ادن كلا ةصلاعلا عيد" لعم ||

 + مسلم وفر ةدارجلا ساعد نانما نع ةيدف : 5 ١

 نسيئموملاريما اي لاقف باطخلا نبرمع ىلا ءاج الجر نا ملسا نب ديز نع كلام |
 ' ]| نع كلام ه« ماعط نم راضبف معطا هل لاقف مرد ا يطوسب نادارج تبصا فاأ

 وهو ايهلتق تادارج نع هلاسف باطخلا نبرمع ىلا ءاج الجر نا ديعس نب ىيح أ[

 اندكأ ربع لاقت مرد بعك لاقن مكدعن ىتح لاعت بعكحاربع لاقف مرعم

 , ةدارج مريخ ةرينل مهاردلا دجنل كنا

 0 رحب نأ لبق قلح نم ميدف 00
 هتيم سس سس كلا -_ مل ل كلا كلا 1 1 10 16



 - هو
 م مسلسل ممم ل يس ملا حم ل م ملا

 ظ وب عرف .رع يررزجلا كلام نب ميركلا دبع نع كلام
 أ مسار في ليقلا هاذاف ايرحم ملسو ميلعدللا ىلبص هللا لوسر عم ناك منا ةرججع نبا
 معطا وا ماني دغئالث مص لاقو مسار قلي نأ م 0 20
 || كنعازجا تلعف كلذ يا ءا ةاشي فكسنأ وأ رايق لك كحاسم تس

 00 0-5 ربل يبا دا ود اجلا ورب ندداعم رع سيف نب ديج نع كلاي

2 00 8 0 ! 

 ْ 0 2 ا ا 0

 أ للا لص هللا ل هر باج لاق منا ةرجخ ىب مك نم دفيكلاب ميلا ىو ١
 000 رغنا انأو 7 مهلع

 7 ايما ال اج هلع كاس ا
 م سيويل بحوي 1 0 ودتفي كك ميق رم ىد شيدق | ا 0 1 ١ نا طيفرمال فال ديد

 ظ ممل راضيا كام ل بلا ن ا 7 ا مايسلاو ا د
 دانا يف ىذا هيهتعي نأ الل لاذع تس وستي الا يضل ج الو اي هريس رحل ظ

 ريلي لعبا ال ماع نايلرلش لام دؤاتدلا ما امك هين

 1 توب ول وجاب 0 نم نقد 0 ١

 ا

 ظ
ْ 
| 

 7 من4

 2 < همم 7 ءكياقم 0

 0 عصضولا هانق قلكوأ ةورضل مسأ ديل مجش نع قاجيواةونب هدسج ىلطاوا

 | فب هيدفلا ميلعت كلذ نم ائيش لعف نم نا الهاج وا ايسان مرخحم وهو مجالا
 مسإب قلخف لج نمو مجاحملا عضوم قلحي نا مل يغبني الو لكك
 ب ىدتنا ا يبو

 د ائيش مكحسن نم يسن نم لعفيام
 | نملك سابعريلادبعواريبج نب ديس يايتخملا ةمينت 8 ينام كلاس
 77-007 يس سس



 ا

 اهو -

 يسنوا كرت لاقأ يردا ال بويا لاق امد قربيلف مكرتوا ائيش مكحسن نم يسن
 وع افكت ا :ةكيب الا نوكيالف ايده كلذ نم ناكام كلام لاق ا

 # كسلا تحاص بحا ثيح نوكحي |

 4 سيدنا تاتتتح 5 ْ

 ديو افيسلي نأ مل يغبني ال يتلا ب يراينلا نم ايتيش نسلي ىا دارا نين كلام لاق ١

 000 ديدقلا ةؤاسل ور ط ريغ نم انيط سيرا ةدشرسقيرا محم

 لكسو ميدفلا كلذ لعف نم ىلعو ةرورضلل ميف صخرا امنأو لعفي نأ دحال يغبني ٍ

 'اا0 35 1 رايخلاب ءيحاصا ةقدصلاو ا كسنلاوا مايصلا دنلوب ء كلام

 تانشلاةافول

 ريخم هبحاصف اذكوا اذك تارافكلا يف هللا ل راس :
 يف ملعفي ما كلذ نم انيشرخوي لهو ماينصلا مكوود دم ي 0 و ماعطل

 غئالئف مايصلا اماو ةاشف كسنلا اماو نو اال فاح يا كلذ يف
 يبنلا دم لوالا دملاب نادم نيحكح 85-5 04 0 لضدس مع د افآو + مايا '

 تدين رجلا ىو اذأ لوقي ملعلا لهأ ضعب تعبسو كلام لاق ملسو ميلع هللا ىلص |
 ١ العلا كلذك هيدفي نأ ميلع نأ ملتقف ةدرب مل ديصلا نم ائيش باصاف 0000

 كا طقا و دمعلا ا 00000000

 ااا وببرعم مهو اعيج ديصلا نوبيصي موقلا هي كلام لاق ءاوس 0 ظ

 لك يلعف يدبلاب مهيلع مكدح ل

 ا ين راس لكلا ناك مايصلاب ميهيلع مكح نإ راو يده مهنم ناسا |

 مسهنم نأسنأ لك لغ مبقر قتع كلذ ةرافك نوكتف اثطخ لجرلا نولتقي موقلا كلذ

 دعب ةداصو وأ اديص ىبير نم كلام لأنق مهتم ي ا ايس حا يوسع ظ

 0000 0010 11 الس نأ سايل هارت هسا قالي ةرمجلا هيمر

 ' 0 لاق يراقلاو ءاسنلاة يلع يقبدقف ضفي مل نمو اوداطصاف متالح اذاو لاق ىلعتو |

 0ع ادعو 00 نم عاب عل ع لا

 الن الأو 158 2 39 لاق و4 مدقي ىتح اهيوصرلف الف اهيف ض 5 0



 ِ معا عاج 0
 ةذأ يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلع محاط نب ىسيع نع باش نبا نط كلاس
 دمج ر داجل هئياتيتا ىل انلا أو ىنمب سانلل ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر فقو لاق

 2170000 نال ساتاسا يل سل
 يبرأ نأ لاسبق ترجف رعشا مل هللا لوسر اي لاقفر خا# ةءاج مث جرح الورحنا
 للا ىلص هللا لوسر لئثس اهف لاق جرح الو مرأ ملسو ةيلعدللا .لضيفلا ليس

 ١ هل كرا ع حا لعنا لاق الارخاالو مدق عوش نع ملسو ةيلع

 | ربكحي ةرمعوأ رح وأو زغ نم لفق اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نارمع نيب هللا

 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال لوقي من تاريبكحت ثالث ضرالا نم فرش لك لع

 انبرل نودجاس نودبام نوبئات نوبتاءريدق نيش لك لع وهو ديحلا هلو كللإ (!
 بقع نب ميهاربا نعكلام * ةدحو بازحالمزهو دبع ر صنو هدعو هللا قدص ىنودماح ١

 1 ةارماب رم ملسو ةيلع هللا ىلص هللا وسر نأ سابع نب هللا دبع ىلوم بيرك نع
 ابعم ناكيبصيعبصب تذخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر اذه ابل ليقنا تفحم كيس

 هللا دبع نب ميهاربأ نع كلام « رجا كلو معن لاق هللا لوسي ' يح اذهلا الق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربا

 موسي كيس هنم ظيغا الورقحأ الورحدأ الو رغصا هيفوه اموي ناطيشلا# يرام لاق

 ادري الآ ماظعلا بونذلا نع هللا زواجتو رةجرلا ىلزنت نم يريامل الا كلذ امو

 عزي ليربج ىلر دق هنا اما لاق هللا لوسر ايردب موي ىلر امو ليقردب موي ىلر

 هعبير يبأ نب شايع نب للا دبع ىلوم دايز يبا نب دابز نع كلان م مكنئاللا

 لصضفا لاق ملسو ةيلع هللا ىللص هللا لوسر نازيركح نب هللا ديبع نب فعاط نك

 ال هدحو هللا الا هلا ال يبلق نم نوثيبنلاو انآ تلق ام لضفاو ,ةفرع موي هاعد ءاعدلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ناهش نبا نع كلام هم هل كيرش

 هللا وسر اي هل لاقف لجر ةءاج هعزن الذ رفغللا مسار لعو ين فلا ماع كم لخد ملسو

 ظ لاق كلاملاق ةولتقا ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوس لاقف ريعكلاراتساب قلعتم ل طخ نبأ
 امسملال 2س ا



 5 ع -

 ماذا ١ هيلع هللا 0 ملو باهش نبا |
 | ربخ هءانج ديدقب ناك اذا ىتح مكحم نم لبقار مع نب هلآ دبع نأ عفان نع كلام ا

 ]| لفم بابش نبا نع كلام * مارحاريغب هكحم لخدف عجرف متليدملا نم :

 | يراصنالا نارمع نب دهم نع يليدلا مل علاج نب ورمع نب ده نع كلام م كلذ ا
 0١ ةنكحم قيرطب 00 حتا ل رانياناو ردع نب هللا دبع ىلا لدع لاق ةنااوبأ ن ْ

 0005 كلذريغ لح لاقف انهلظ ثردرا تلقف .هخرشلا هذه تحت كلزنا 00 1
 || تتكاذا 00 رع نبال تال إلا يلزنا ام |
 | هبررسلا هل لاقي ايداو كانه ناف قرغملا وحن هديب رسفنو ىنم نم نيبال نيب |

 | نببا نع مزح نيركب يبا نب هللا دبع نع كلاس « انيبت نوعبس اهتحترس ةرجش |
 | لاقف تيبلاب ىوطت ىهو دموذجم ةار ا ابرم باطخلا نبرمع نأ مهككحيلم يبا |
 0000000 ابريق يناس كتي يفاحلج ول نمانلا ىذوت ال هللا عما ايانيل |
 || ادبح هعيط التنك ام. تلاقن اف ,ام دق كابن ناك ذق ىدلا ناناهل' لاغن ٍ

 | نكرلا نيب ام لوقي ناكح نابع ىب لا دبع نأ هغلب هنا كلام هم انيم هيصعاو |

 أ ركذي هعمس هنأ نابح ىب مه نب دهن نع ديعس نب ىبيخي نع كلام # مزتلملا بابلاو ْ
 ْ لانقف رعلا كورال ااقف ديرت ى با هلاسرذ ابا ناو ةذبرلابرذ يبا لعرم الجر نا |[

 00001 ترخت لجرلا لاق لمعلا فتتيان لاق الل اقف هريغ كعزن له |
 | سانلا هيلع تطغاضن لجر لع نيفصقنم سانلاب انا اذا مثدللا ءاشام ننكحيف |

 _ || يذالا وه لاقف يفرع يناعر ايلف لاقرذ ابا يعي هذبرلاب متدج و يذلا ٍريشلا اذان

 || دحا كلذ عنصيوا لاقف محلا يف ءانتسالا نع بابش ىب لاس هنا 1
 8 ال لاقف ىرسبلا نم هتبادل لجرلا نملك كلاب لعب 0 ظ

 5 مرح 5

 راسو ابل نكي ملقا اناا ريحت لل يتلا ٠ "1 ا ا سوام
 ( زمعدللا ةضيرف كرثتال ابنا انعم جرخب نا عطتسي ملف اهل ناكوا اهعم جرخب
 |* عشتملاميص هم ١ اج لس يرسل لعل هي اهيلح لو
 رت ايا يلا ما عشتاع نعريبزلا نب نب ةووع نع باه نبل نع كلاس

 ةممسشسسمسماسللللا



 م -

 ظ ميل رك ني امايب دج 0 . ماسلا
ّ 

 ُ تال 1 01 دبع نع ]|
١ 

 ا 0 اح 5

 ا ان ٍ انا نايك ا# 0000

 ا 9 0 ميحرلا نجلا للا مس 0 م

 ا ادا لا فلا ند ا ' 3

 عباس ويا هللا ىلص هللا لوسي نأ 3 يبأ نع جرعالا نع دانزلا يب ١غ كلاما

 + الي ةالط نيررتني ذل يس المول داب ءاجملا ليل !ائ

 ا | دلا لوسر نأ ةربره يبا نع 1 هاذزلا يبا نع كلام « عجري ىتتحال ل
 | داما الاتي كاسل ف دهاج نليدللا 00 ىلص |

 ل معنم هيت رح و يذلا ليكم ىلا: هدويوأ زم ا ل قيدصتو ليسا

 : | نم نامسبلا ىلاص ىلا د 0 ا نم لانام عم |

 ا ألجرل ليلا لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يبا |
 ١ ابل لاطاف هللا لينس كي اهطبر لجرفرحا مل يه يذلا امافرزو لجر ىلغو ||

 8 ناك فيصزرلا او وأ جرملا نم كلذ ابليط راسل فا | جرم كيس ا

 1 اا الا ايليط كططفايبناولو ترا
 كلذ ناكدب ئننسب نأ درب 3 ملت كتب رشف رسب ترم ابنا ا نتانسح اهتاورأو

 : أاهروهظالواب اقر يئ هللا قح سني ملواففعتو اينغت اهطبر لجرورجادل يبهف نانسح 5

 : لئسورزو كلذ لع 000 اونو < ايروارخن ابطبر لجرو رتس كلذل يبن ]

 | ميال هذه الا وش اهيف ىلع لزني مل لاقفرمحلا نع ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي |

 سميت سلا ليس ا معماجلا



٠ 5 
 سو

 نب ىحي نع كلام © أئثيش مب كرشياال هللا دبعيو ةوكزلا يتويو ةالصلا ميقي دتمينغ |

 000 0 نس دايبا: نع تماضلا ني ةدانع ني ديلولا نب ةدابع قربخأ لأق ديغت
 طشنللاو رسعلاو رسيلا كيس ةعاطلاو عمسلا لع ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب |

 ٠١ قا النك ام تيحىعلاب موقن وأ لوقن نو ملهارمالا عزانن ال نأو ةركملاو

 رع ىللا حارجلا نب ةديبعوبا بتك لاق ملسا نب ديز نع كلام هم مثال دتمول هللا |
 نبرمع ميلا بتكحف مهنم ىوخحتي امو مورلا نم اعوجج ملركذي باطما نبا ١

 مناو اجرف هدعب هللا لعجي ةدش لزنم سموم دبعي لزني امهم مناف دعب امأ ناطمحلا ْ

 اورباصو اوربصا اونا« نيذلا اهياي مياتك كيس لوقي هللا ناو نيرسيرسع بلغي نل ||
 0 نوحلفت مكحلعل هللا اوقناو اوطب ارو |
 : ودسعلا شرا ىلا ناءرقلاب ناسي نأ نع يبنلا *« |
 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر يبين لاق منارمع ىب هللا دبع نع عفان نع كلام |
 ودسعلا ملاني نا دتفاخنم كلذ امناو كلام لاقودعلا ضرا ىلا ناءرقلاب رئاسي نا ||

 : ا لا ل نادال ءانسملا لف نفع البلا 7
 000001 1 كوسم لا كلام نري بعكذ نبا نع نابشن نيا نع كلاس |
 قيقحلا يبا ىبا اولتق نيذلاملسو ميلع هللا ىلص هلا لك( اذ ا
 قيقحلا يبا نبا ةارما انب تحرب لوقي مهنم لجر ناكف لاق نادلولاو ءاسنلا لتق نع |

 فكاف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر يبنركذا مث اهيلع فيسلا عفراف حايصلاب

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر نارمع نبا نع عفان نع كلام *« اهنم انحرتسا كلذ الولو

 نايبصلاو ءهاسنلا لتق نع ىبنو كلذ ر كنان ملوتقم ةارمأ ميزاغم ضعب يف ىار ملسو

 يشي جرح ماشلا ىلا اشويج ثعب قيدصلاركب ابا نأ ديعس نب ىنه نع كلام

 | يبال لاق ديزي نا أومعزف عابرال كلت نم عبر ريمأ ناكو نايفس يبأ نب ديزي عم

 ١ ]| بحكارب انا امو لزانب تنا امركبوبا لاقف لزنأ نا اماو بكرت نا اماركب

 مسبنأ اويعز اموق دجحتس كنا مل لاق مث هللا ليبس فب هذه ياطخ بستحا فا

 || نع وصحت اسوق دجحتسو مل مهسفنا اوسبح مهنأ اومعز امو مهرذف دلل مهسفنا اوسبح |
 ١ 1| نلتقتالرشعب يصوم ينأو فيسلاب منعاوصعف امررضاف رعشلا نم مهسوءر طاسوا
 000001000 52525252929232252525253ليي2ي222222221 2221 1 1 22 ت52 تصدم مجسم
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 5 هه سس

 1س ورك مارش نيش الر ايوا اوي يسع يا

 كلام ع: ندي الب للغت الو مدقرغت الو الج ا رءلكامل الا اريعب ه اكو ةأنشب

 || هلل لوسر نإ انغلب منا ملامع نم ل ابا يضلل لا

 | ليبس في هللا مسب اوزغا مبل لوقي ,ةيرس ثعب اذا ناك ملسو ميلع هللا ىلص
 أ كشريجل'كلذ لقو اديلو اولتقت الو اولثمت الواوردغت الو اولغت الءدللابر فكم نولتاقق هللا
 | هو ككيلع مالسلاو هللا ءاش نا كايإرسو
 | ناتسالاب .ءافولا فيي ءاتاو ا

 ْ ناك شيبج لماع ىلا بنك ناطملا نيزيغ نادرا لما نس كج سا
 يسمو لبجلا في دنسا اذا ىتتح يلعلا وبلطي مكحنم الاجر نا ينغلب منا مدعب
 : 0 اعا الهديب ىسفن ي عذلاو لع كلل اناف فض ليلتي طلال

 : 50 ل ا اا
 | مالكلاهلزنيب يها نامالاب ةاشالا نع كلام لئسو ما ا عيتجملاب
 | نامالاب ميلا اوراشا ادحا اولتقي ال نأ شويجلا ىلا مدقتي نأ ىرا يفاو معن لاقف
 0 قياتع ني هللا دبع ىلإ لوغو الكا علزنمب يدم قامشللا ى :

 ا ١ "دعلا يرلعالسالا دي ١

 0 هللا ليبس كيس ائيش ىطعا نميف ليعلا 2

 | لوقي هللا ليبس يس ائيش ئطعا اذا ناك منار مع نب هللا دبع نع عفان نع كلاس
 : نب ديعس نب يي نع كلام *« مب كناشف ىرقلا يداو كنغلي اذا ميحاتمل

 أ ملوهف متازغم سار مب غلبفوزغلا كي ىوشلا لجرلا يطعا اذا لؤقي ناك بينما
 ْ جر سيخ نأ دا ذا تمر بجاايردلا مسسقت لم سعوا كلر نيام
 أ رح ماع ىلا كلذ رمخوي نك الو امهرباكي نأ ىرا ال لاقن امهدحا وأ ةأوبأ معنم

 ظ 6 هعاب دسفي نأ يشخ ىآف هب جرخب ىتح هعفري نأ ىرا ينانزاهجلا اماف
 | جرخ اذا زابج لدم دجب ارسوم ناك نان وزغلل همحاصي ام هب يرتشي ىتح هنمث
 #0 0“ همام سبل د

 : ميلا هيما ناد ظ
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 0000000 ار لاتلا دبش ناك ناديا وزتلا ةييريمال فيس كلام لاق
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 حس
 ا

| 
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 هي

 اعط نمودعلا ضرأ اولحد ذأ نويطسملا | لكاي ل ايام هرأال فاراسشك 0 3

 اا إب ليال ىرا اناو كلام لاق 1 0 0 0

 اننا ١ حرا 55 0 1 ا

 ةعأنب آل اسك ليل منالب دقي نإ لبق ةعيورا هلا كيس هلكايق نبك

 0 هاف يلم مئانغ كي هنمث لعجب نايوطوا نيفاف ورغلا كيل ذو

 اهفات اريسي ناكاذا هب عفتنيو هلكاي ن ثمان

 وعلا باضا ايم مسقلا عل ن نأ لبق دري ام د

 1 | يعشن ايجابي راع هلي نأو قياربم نب هلا دبل ادبع نا دقي هنا كلاس

 000 111 1 دباس للا سدا ليو قارس لي لا دبع نس مقا نعافللابم
 و ارتيعب رشع ينأ مهنامهس ناكن ةريثك البأ أومنغف ني 0 نب هللا دبع ابيف

 ْ نبي ديعس عمبس هنأ ديعس نب 2 نع فكلاف + أريعب أريعب أولفنو أريعب رشع دحأ

 ْ هايس رشعي ريعبلا ولدعي مهمئانغأو ا ام وزغلا كفع ِ دا 00 فضلا

 | تعسو يه لاف 001 لال د كنز ناكر لاعلا دعا
 ا رارحالا نم لدقلا دبش ىمل الا ا نأ ىرا.لوقي اعلام
 : 0 ةيضسيلا هيفا 8 0 5

 ْ مسينأ 57 نيلسملا,ضراب رع كا لع ردعلا نمادج و امين ا كاف

 | تركت ميكر نال كلذ قيدصت يللا زعيالو مطر جبلا نورا
 ِ |[ ذو ةسفأر مبتلى ىرب مامالا ىلا كلذ ىرا نيلحلا فارف 0 5-56

 ا 3 اسهخ مهيف مهدخأ 0

 | ل راكم انا صاب

 ْ ماعطلا نم نولكاي امك ودعلا نيرا 00 00000 لكاب ما 0 كك

 |١ كلذ رضأ . مهن ل مر انا سانلاخع 0 لكويال كلذ نأ 8 كلاما

 | دماسلال فيلا جرد ا مام يراالف كلام لا ل

8 

١ 

1 
| 
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 0 مسأقلا اههيينصت ىلا لبق كلذور مع ىب للا: دبع لعنادرف نولسألا اهبمتغ مث
 1 مساقملا ميف عقن نأ لبق كردا نأ مآ نييلسالا لاوما نس دعلا نيوفب انف كلا

 | لجر نع كلام لئثسو دحا لع دري الف مساقملا ميف تعقو أم اماو ملهأ لع دروبف

 ١ ةميق الو نسمثر يغب مب ىلوا ميخاص كلام لاق نو ا نومرجملا ناك

 | مالغلا نيك نا ورا راق مساقملا ميق كعقو ناف انما يدع ام مرغ الو

 ١ نوحكدلا ادزاح نيلسملا نم لجر دلو ما تي كلام لاق ءاش نا الاس
 ا ل 00 كي تمسقف نوما اهمنغ مث أ
 اه ابيدتفي أ اهدببس ع لعفي م )'ناف اند مامالا ابيدتفي نأ 0

 ةرعلا 1 0 اهجرذ لح تنقال اهقرتسي ى انك تراس تلا 0
 | ملسي نا را عل سليف كلذ هلال اذن قلموح اذا ابينقي نا تاك اهل

 ْ يق وعلا م 2 د ا ىنعاكلام لاتسو ير

 أ كارتشا ام رس نايل ابهريوا دبعلاوارعلا يرتعبن ةاجتلاوا تادافملا
 | نوكي نأ الأ عوش ميلع مل رس جلا كي ىنأك نأو قرتسي !و نعياع ى بدو مب

 ا

 ديلا اناني فربما ام غلو 0 اثيشن ميف ىطعا ل
 30 8 ارتشأ | يد !| ا عفديو 250 نأ ءانقبأ نأ هيف ريم لود ديس ناف

 يي 0 د م 3 0 ايه نر : ةافاكم 1 بف 4 لجرلاررحلا نأ الأ

0 
 ظ
ْ 
ٍْ 
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 5 كفا ياست ملا ظلال :
 | نيةلم يب لوم دهم يبا نع ملفا نياريثك نبرمغ نع ديعس نب يجي نع كلاس
 ' انيقتلا الف نينح ماع ملسو هيلع دللآىصاللا لوس عمانجر خلاق هنأ يعبرنبةدانقي بأ
 | لاق نيلسمملا سمالجر العادق نيكرشملا نم الجر تبارف لاق تلوج نيبلسملل تناك
 | لع لبقاف ذقتأع لح ايلا فل ا يت ا
 1 اكس مل كمل كرال : توما 'زبرأ اهم تديجو عمم يتلا
 ذو نافل 6 اقاقف ربانلا قادت ام تلفن: تالا ل
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 ثلق ةيسدقأل لاق ةبلس ملف نيب هيله ذل التف لتقل 0 1س
 |000 مدل الن ةنب هيلع هلاالق لك نم لآقا مف عسل مثيل دهني نع ظ
 هيلعدللا ىلصاللا لوس لاقف تقف ةئلادلاكلذ لاق مثتسلاج مثيل دهشي نم تلق مئ |
 لوسراي قدص موقلا نمل جر لاقف ةصقلا هيلع تصصتاف 0 ابا اي كلام ملسو |
 ىلاديعيال اذادلااهالر كب وبا لاقف هللا لوسر اي هنم هضافيدنعيتقلاكلذ بلسو هللا |
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هبلس كيطعيف هلوسرو هللا نع لتاقي هلأ دسأ نم دس |
 ميس يبب كي افرخم هب تيرتشاف عردلا تعبف هيناطعاف هأيا هطعاف قدص ملسو ْ

 0 ل ال نيا سلس ٠ مالسال يف هئلئات لام لرالوبغ |
 نم سرفلا سابع نبا لاقف لافنال نع سابع ىنب هللا دبع لئسي الجر تعمس لاق |
 110 نبا لاقف هتلئسإب لجرلا داع مث لاق لفنلا ن م بلسلاو لفنلا |

 0 ا ل ْ
 هبرض يذلا غببص لكم اذه لثمام نوردنا سابع نبا لاق مث هجرحي نأ داك ىتح |
 مامالا نذاريغبدبلس هل نوكيا ردملا نعال لق لمع كلام لعت لال يرسل |
 اجد .ىلع الأ 00 سكلذ ا ذأرب رغب دحال كلذ 0 1

 د 0 سدح نإ ل

 0 ا ل ا 0 ظ

 توقوم نورعم كلذ يف اندنع سلو مآمالا نم داهتجال هجو لع كلذ لاق ملغم وأ ||

 ميزاغم كي لفن ملسو 11 لل دل اوبر را يل لو ناطانلا دال

 نم دابتجالا هجو لع كلذ امناو نينح موي اهضعب ثيس لفن هنا يغلب دقو اهلك
 3 كدعب فو منغم لوأ كبس م ك3

 وزغلا كيس ليال مم ايلا

 نجر نامهس سرفلل لوقي نك خلا نا واسع نإ | يغلب لاسف د اس
 لبنة ةريبك سارنابرص+ لجر نع كلام لئس كلذ عيسا لزا ملو كلام لاق مهس ْ



 ئىدبلا هجلو نيالا مسقي نأ ىرا الو كلذب عمسا مل لاقن اباك ابل مسقب ظ

 ناسا نال نليخلا ىضالا ند لال يئاربللا سرا يول كنا

 ميل أودعأو لح اجو زع لاقو يي لاغبلاو ليلو ةباتكك كي لاق ىقعتو ْ:

 نيذاربلاىراانان مكحودعو للاى دعوب نوهرت لكلا طانر نسا نم متعطتسا ام |

 نيداربلا ل ليو, بدسم قي انسم ل |اق دقو ىلاولا اهزاجا اذا لبخلا نم نجسبلاو |
 # مقدص نم ليلا سله لاقف مقدص نم اهيف ل أ

 00 نيل ا 3
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيعش ب ردع نع ا :

 نم ةنقان هب تند ىتح سانلا هلاس منارعجلا ديرب وهو نينح نمردص نيح ملسو |

 سسحلا الا هذه لبم الو مكيلع هللا ءافا امم يلام هديب يسفن يذلاو لاق مث ائيشوا

 0000 لع للا ىلص هللا لوس ىا ديز ميت كلذل لالا وج
 زرخ نم تاز رخ اندجوف هعاتم انحدقف لاق هللا ليبس كيس لغ دق تححاصأا

 | يبا نب .ةريغملا نب هللا دبع نع ديعس نب يبي نع كلام + نييصرد نيواسي أن دوبي 1

200 

 مشو ةراعاوللا ىلص هللا لوسر لاقف هرهظ نع ةتعزن ىتح ةئأدرب نكحبشتف ةرجش
 اي ينذلاو مكيلع هللا ءافا ا ١ نوناغتا يئاد» يلع اودر ْ

 ذايب الو اليشم نوواست ال عر مكي تاس سوط يلع هللا ءانادل |[
 اماما اودا لاقف س انلا في ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا طل
 رسيعب ةرب و ضرألا نم لواشت ' مث همايقلا موي هلها لعرانشو 0 لولغلا ناف طيتخملا

 دبز ن ا نيكل + معو

 كان ابر لعل 0 0 لوس نأ دبز معزف ملسو هيلع

 مهلئابق فيس سانلا ىتا ملسو كدا ل
 لج هاذ. ا اد. لئاكنلا نم 0 «ميل ادب

5 
 تسد كساس ا لقا ل



- |9199 - 

 ا 2 ماس ملسو هيلسدللا قلص هللا, لور عم انجرح لاق هنا ةريرج يبا نع
 ا د للا لول ديزني عاف, ئدداق لاق حاتملاو بايثلا لاونالاالا اقرو الو ابد ١

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسيي مجوف معدم مل لاقي دوسا امالغ ملسو هيلع هللا |
 وةيلع هللا ىلص هللا لوس لخر طه عدم امنبي ىرقلا يداوب انك اذا ىتح ىرتلا يداو |
 لاى لا لمي لقفدنجلا كافر 0 ا

 1 ا ع ل 1
 ادم نمد يسب جس داس هنو لحسم كا

 انزلا ىشف د لا مهبولق يف يقلا الا طق موق كبس لولغلار هظ ام لاق هنأ سابع ْ

 لا بت مل نازل لدكل ولو نول فرك م ْ
 ودعلا مهيلع طاس الا دهعلاب موقرتتخ الو ا ا
 ف ملم :

 هع 00 يحارت 0 للا لا 1 ج هدب يس كحل |
 اا لا ياس دالاس « دلل ديعل اقات لوي يرجي اكن لتقان |

 ابهدحالئقي نيلجر يلا للا كحضيلاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره يبا |
 ادا بوستي مث لتقيف 0 دحلا لعدي امهالكر مرا

 اهلل لس 0 ءذلا او لاق ملسو هيلع هللا 9

 مد نول ىوللا أمد فعني ةحرجو ممايقلا موب ءاجالا ها ف ملكي نمب ملعا هللاو

 0 باطغلا نيرمع نأ ملسا نب ديز نع كلام هب كلا بر سبرلاو

 ةمايقلا موب ءادل ا جام دحر قديس كل ىاص ]جر ديب يلنق لعجت ال مببللا

 ةناكرتت نب 1000002 ادعس ىلا نب ديعس ع ديعس نب يي نعم كلاش

 نادل لوس ابلاقف ملمو هيلع هل ا ىلص هللا لوي ىلا لجر اج لاق هنا هبا 3



 كا

00 

 لاف وي سشتا يس سا 0
 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ادان:لجرلارب .دآ ايلف معن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :

 , داعاف تلق فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر لاقف هل يدونف هبرما وا ملسو |
 لايربج يل لاق كلذك ىنيدلا الا معن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف هلوق هيلع |

 هللا نوي ان اخلا قيددلا ركبوبالاقف مهيلع ديشأ ءالوج دحأ 0

 ميلع دللا لص دللا ار انف ارا [ىا سد ات
 | انا لاق مث ىكب مثركبوبا ىكحبف يدعب نوثدحت أم يرنأا نا

 | لوسر لاقف نموملا عجضم سب لاقفربقلا 1 اسلاج
 امنا هللا لوس اياذه دا مل ينأ لجرلا لاقف تلق ام سئثب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 1 كي لدتقلل لام ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا ليبس كيس لتقلا تدرا

 + خرارم تالثابلاو .ش

 5 ةداقبلا ةيف نوككترابم #

 ١ كي ةةأافو ل ا مهللا لوقي 3 ل كلام

 20 ع رك يرو هس هنا بل ٍ

 ب هيام ل :

 | ةدتملا 00 منا ملا ل نم مهب ما اا ا 51 0 7
 يتلا ب لاس :م دحأ لع ىلاصي الو ىنولسعيالا للا ليبس كيس

 | لات تام ىتح دل لش هش لس 1 لدا كلام لاق ابيف اولتق



 تا

 اطل بر لمي اد ل عسا هما اع لع سانا
 3 معلا ينو باطغلا سر

 ا سلا ىلا /” كو كيم
 ا ثا نيريع ل لاقف اييحسو سال سل ظ
 #2 مف لاتن قر ميعسا هللا كدشنا ْ

| 00 5 

 ظ 85 نال ا يل ظ
 | ملسوديلعدللا ىلص هللا لوسرا هيلع لمخدف تماصلا ىب ةدابع تحن مارح ما تناك |
 |0707 لو هيلع هللا قلتش هللا لوسر مانق سار كيس يلفت تسلاجو ةتيغطاق |
 ااا ا لاب لكس, تلقت سلات كحسيومب طقيتسأ كا
 ” ال را رسال لع اكرام رجنلا اذه يب نوسكري هللا ليبس كيس ةازغ يبلع اوضرع يتم |
 | ينم يبلع نا هللا عدا هللا لوسراي تلقف تلاق قامعسا كي ةرسال لع كلما |
 | ام دهللا لوساي تلقف تلاق كتضي طقيتسا مث مانق مسار عضو مئابل امدف |
 '0001 ال لع اكوام للا :ليبس كب ةازف ىلع اوضرع ىتما نم ناب 1 كوس |
 | يلعجي نادلا عدادللا لوساي تلفف تلاق ىلوال فيس لاق امك ةرسال لع كولملا |

 | نايفس يبا نب يواعم نامز ثيسرحبلا تبكدرن لاق نيلوال نم تنا لاق مهنم
 | ديعس نب يحب نع كلام + تكلبفرحبلا نم تجر نيح اهتباد نع تعرصف
 | الل لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةربره يبا نع نامسلا ملاص يبا نع
 ا دادللا ليسا يف رخل ميرس نم كفلظغلا ال نا تي ال ئتما لن قشبا: نا |
 00 0 رخبف هيلع نولمحتي ام نودي الو ميلع ميلجا ام دجا ال |

 نا لقان ل ال وانا نا يسون دعب نيادسا
 املس ايس يب ناك لاق ديعس نب يحي ى 1 ,مكلاس « لقافا



 - ا(

 0 1 كلا ل 0 ااقن 0 1

 ينم ديرقاف ميلا بهذاف لاف كربختب مينال ملسو ديلان ل ا نسا
 | كموقربخاو يلتاقم تذفنا دق يناو .ةنعط ةرش ردع يتننأ كلتا 0 نايل

 ؛ ديس هديا ناس لق ليس نادتس سي يلا ١
 !١اينأللا لم ضيؤعل ىابلاقف هدي قي كارمت لكاب راصنال نس كحرو تلا

 : كس ف تح لتاقن 7 ليد هديب أم أمرف ننم غرفأ ى هل نأ

 ّْ ماسيف قفنت وزغف نأوزغ وزغل 0 لاق منأ لبح ىنب ذاعم نع ديعس نب ينك نع ف هاذا

 || وزغلا كلذف داسفلا ميف بدتجب ورمال وذ ميف عاطيو كيرشلا ميفرسابيو تميركلا

 | رمال وذ ميف عاطي الو كيرشلا ميفرسابي الو :دركأ يفق الونو ماحد

 05 0 8 .ةقناو اهي داس 0 0

 0 هك 0س .« كلب « دلال اشم
 00 هلا 0 0 م

 2 | فيعس تا م 9

١ ٌ 

 للاسكسا

 3 || 111 )||| و1
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 | يب نسعرلا د نب ديج نم باه نب نم كام * ني نإ جاب 0

 | ب نيجوز قفنأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبا نع فرع
 ها نا

 3 1س تك لاعبا مفلح بايام سدا يل

 مصرا ةمذلا لها نم ملسا نمزارحا
 اا نارا هنطياراكمن مكس ديرب لب ها

 تيييلسب كلذ كلام لاقف هلام مبل نوكب 2 0 ا

 | نيثلا ةونعلا لها اماو هلامو هضاب قحاوبف مهنم ملسا نم ناف رلصلا لدا اما

 نب

 مهدالب لل اوبلغ دق ةونعلا لدا نال نيبلسيلل ةلاسو ةنضرأ نان يس لبا سس رد ١
 اوحلاص ىتتح مهسفنأو مهلاوما اوعنم موق مناف 0 نيإسلل ايف تراصو |

 # لا

 8 « مو ديالا ىلا هلا لي تافودعب ل مهلا ىلص» ءأ

 ناكر اع 0 رفح دتاناك تان 0 ل دبعو 0 ىبا |
 ' ردصدحا موي دهشتسأ نمم أمهو دحاو بث كبس انناك ليسلا يلب ا

 | دق امهدحا ناكو سمالاب انام اسبناك اريغتب ل ادجون امهناكحم ساربغيل |
 ثعج رف تلسرأ مث هحرج ,نع هدي تظيماف كلذكومهو نفدف هحرج لع هدي ع عيضوف ظ

 الام لاق نس نوعيرأو تس ايبنعرفح مب نيبو دحأ نبب ناكر ثناك امك

 |0000 لدحر زرورص نم دحاوربف كيس عئاللاو 00 0 ْ

 8 0 يلم للا ىلسدلا لور نعد لكس لت ىرسلا سان عسل



 5 (ير

 انفح ثالث هل نفع هللا دبع نيرباج ةءاجف ىتتايلف ةدعوا

 نامي رودللا نييك: 5

 5 ميحرلا نجلا هللا مسب 5 3

 #3 يبثملا يفر وذنلا نم بج ام ٍِ

 ٍ 0 نب عهبثع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام
 اييلعو تنام يبما نا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب دغش
 كلاوحمل هرغ كلاخ لو « ابنع هضقأ ملسو كيس سيتا هب يد

 : اكيش سن لع فيلكا فردا ندا ندخل نع ةتثدح أبنا هتميع نعركحب د يبأ نبأ

 | اهنع يمت نا اهتنبا سابع نب هللا دبع ىتفاف هضقت ملو تنامف ابق دسم ىلا
 || تلق لاق عييبح يننا ىب هللا دبع نع كلاس + دحآ نع دحا ئشييال كلاش لاك |

 | دللا تيب ىلا يشم يلع لوقي نا لجرلا لعام نسلا ثيدح اناو لجرل
 || لي ءانقرجلورجلا اذه كيطعا نا كل له لجر يل لاقف يشمرذن يلع لقي مل
 ْ 0000 اقف ىن ىلقف لاق للا سيب ىلا يمض كس كرا.

 | ةلاسسف بينما ب ديت ىقجت ايفم كيلع نأ ل ليقف تلقغ ىتح كاك ١
 1 95 أندنعرمال !ذهو كلام لاق ثيشمف يشم ككيلع 0

 ظ :انا 1 تالا ل
 ايلا رس يس ع 9
 | هللا دبع لاسي اهل ىلوم تلسراف تززجع قيرطلا ضعبب انك اذا ىتح هللا تبب
 أ بكؤتلف اهرمرمع نب هللا دبع هل لاققرمع ىب هللا دبع لاسف هعم تجرح ريع نبأ
 ْ فون يال رق ارا را تزجع ثيح نم يشمتل مث
 لا لل ا ا قا
 ' يسسشم يباع ناك لاق هنا ديعس نب يع نع كلام « ربع نب هللا دبع لوق للدم

 | اولاقف ةريغو حابر يبا نب ءاطع تلاسف كم تيتا ىتح تبكرف ةرصاخخ يتتباصاف
 | ثييح نم ىرمخا قرم يعما نأ نورماف تلاس .ةنيدملا ثمدق ايلف ي رده كيلع

 ىلا يشل يلعلوقب سيئ اندضرمال لوف كلام تعمس ىسه لات تشمف نرجس



 عيطتسي ال ناك نان زجع ثيح نم ىشيف داع مث بكي زجع اذا منا هللا ثبب ١

 يهالا دجب مل نأ ةاشوا ةرقبوأ هندب يده مياعو بكريل مث ميلعردق ام شديلف ظ
 ىون نا كلام لاقف هللا تيب ىلا كلجا انأ لجرلل لوقي لجرلا نع كلام لئسو ||
 ىلع شييلو ميلع كلذ سيلف مسفن بعتو مقشملا كلذب ديري متبقر لعب ملم نأ ْ

 معم لجرلاكلذب يتلو بكريلو يجبلف اثيش ىون نكحي مل ناو دهيإو ميلحر ١

 فثيي ىلإ ايهم روذدني فلحي لجرلا نع كلام لثس ىحي لاق ميلعنام ىصق .ٍ

 لك كلذ ل ل ىوقي ال ىشل اذن اد ةابأ وأ ءامخا ملكي ال نإ هللا ْ

 نم مكزجب له مل ليقف كلذ نم مسفن لع لعج ام هرمع غلبي ال منأ ىنرعل ماع ا

 اهب ءافولا الا كلذ نم ميزجب مهلعا ام كلام لاقف ةامسمروذن وأ دحاورذن' كلذ ْ

 00000 انا ابدللا ىلا فقتلو نامزلا نم ميلغردق ام نشميلف دسقن لع لح ١

 ١ ا ل ا ف للا أ
 للا تيب ىلا يشملاب فلحي لحرلا ليس ملعلا لها نم عي ام نسحا نا كلام |
 000 ردي اهداف قريع فين ايهم ثداعلا ىفش نا منا تضتاوا كضغتق ةارلاا |

 كب ايعم مسفن لع لعج نأ منأو غرف دقف ىعس اذاف ةورإاو افصلا نيب ىعسي |

 الو اهلك كسانملا نم غرفي ىتح يشمي من هكحم ىناي ىتح يعمي مناف علا

 ةريعوا رح في الا يشم نوكي الو كلام لاف ضيفي ىتح ايشام لازي |

 للا ىل ص هللا لوسر نع ةارببخأ امينا يليدلا ديز نيروثو سبق نب ديج نع كلام ||
 'ةاداللا لصانلا لوي نأ ةيخاس لع فيدعلا هين ديزي امهدتحاو ملسو ميلظ |

 ا ال ملكحتي ال نآرذن اولاق اذه لاب ام لاقف سيشلا كي امئأق 0 ملسو ١

 اكستراف ةورم ملسو ميلع للا ىلص هللا لوسسر لاقف موصيو سلجت الو لطتسي |

 ملع هللا لص هللا لوسر نا عيسا ملو كلام لاق ممايص مهتيلو سلجتلو لظتسيلو |
 اةلعاط هلل نراك ام مان نأ ملسو مَيلغ هللا وص هللا 10 ةرمأ دقو ةانكب ةرمأ ملسو



 اا اد

 با لاقف ىشارسنا اور وافل سا ا اا
 ةريكنت بفيكو را 00 00 3 0 وع ا أبع

 ا تزجا ا 0 0 ١

 01 ا 1 رن و شل لا لي رأت سلم

 هللا يبصعي نآرذن نم ملسو عفا هللا قلع هلل لوسر 0 ىنعم لوقي اكاناقرلا

 ةيشأ ام هللا ويبلا هن 1 اعلا ل يشل للا ديلا مصعي الف

 : 0 ا يل ا ملم فاجأ تضحوا لو ناش

 أ ؟كفلحرمللا ىلا اذهيف ىعمس اسرسح ا كلاما ك هللار ال هللا ال نانا ل
 ل رسل يسللا ليف كلذريغ لع دجوي مث كلذك منا نقيتسي عىشلا لع ناسنالا

 | مثدمالغ نيرضيل فاجواكلذب هعيبي مثريناند ةرشعب هبوث عيبي ال نأ لجرلا فلج
 )| امأو زافنكوغللا في سيلو مديمي نع هبحاص رفكي ى يذلا اذيف انجرح هير

 ش ادحا هب يضريل ملعي وهو يذكأا ل فاه هر مناع هنأ ملعبوهو ئشلالع فلكي ءذلا

 أ ا عطتقيلوا هيلارذنعم ىلا هبرذتلوا

 ئ لا ءاش ىلإ لاق مث هللاو لاق نم فوقف ناك دنا ريع نضل دل نط لن ع
 أ |يقانتنلا فيس يرعبس اب شما كلام لاف دعس لوبا بقل يذلا ل ل١
 أ| تكسي نأ لبق اضعب هب عبتي اقسن كلذ نم ناكاسو همالك عطقي مل ام اهبحاصل

 أ ناب كرشاو كلابرفك لوب لجزلا ةيسالام 00 اد كس
 د | كح 0 ةرانك هيلع سيل هنأ ثنحي مث

 هدس اس -اللل

 1 | | أرمصم ةلق .وكي ىن - كرسشبم



 اي ِ

 | درر تكل يحال لارفقتسيلو د حملا ىلع ظ

 ا 0

 "سا نأ ائيش مسي 1 يا ا باكا عسر لقال
 ىيمي دعب انيمي ناميالا هيف ددري دحاولا عيوش كيس ى ناسنال فلح وهف نيكولا امان 1

 تللذ ةرانفكف كلذ نمرثكاو ١ائنالث ارارم كلذب فلحب اذكو اذك نم هصقنأ ال هللاو هلوقك ||

 ماسعطلا اذه لك ال هللاو لاقف الثم لجر فلح ىاف نيميلا ةرافك لم ةدحاو ةرافك ||

 ةدحاوة,افكهيلعامناف ةدحاو نيمي يف اذه ناكف ثيبلا اذهلخداالو يونلااذه سبلا الو

 لا كل تنذاو بودلا اذه كتوسك نا قلاط تنا هتارمال لجرلا لوقك كلذ امنأو

 كلذ نم دحاو عوش فيت نح ناف دحاو مالك فيس اعبانتم اقسن كلذ نوكي دجسملا
 الطمع ناملا ١اهنأ فتح كلذ دعب ناعف١اميف هيلع سيلو قالطلا هيلع بجو دقن

 اسس حو نذاريغب ابيلعرئاج هنأ ةأرارذن قي اندنعرمال كلام لاق دحأو ثنح ظ

 | | وزب رضي ال كلذ ناكو اهذسج كين كلات ناك اذا .تمبثيو كلذ انهيلع بنج

 ِ هيضقت تح اهيلع كلذ ناكح اهج ورب رضي كلذ ناك

 : نراها وا صح جوملا 1
 ثنح عن اهدكوف نيميب فلح نم لوقي ناك هنارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 ثنح مث اهدكوي ملف نيديب فلح نمو نيكاسم ةرشع ةوسكوأ بقر قتع هيلعف ظ

 ظ ماسيا دهئالث مايصف دج مل نمف هظنح نم دمنيكسم لكل نيكاسم ةرشع ماعطأ ةيلعف ]

 لكل نيكاسمإةرشع ماعطاب هنيمي نعرفكي ناك هنار مع نب هللا دبع نع عفان نع كلام | |

 ديعس نب يبي نع كلام « نيميلا دكو اذارازملا قتعي ناكو ةطنح نم دم نيكحسم

  اوطعا نيميلا زافنك كي اوطعا اذأ مهو سانلا تكردا لاق هناراسي نب ناميلس نع ||

 هب تعيسام نسحا كلام. لاق 0 كلذ اوارورغصال دملاب مظنح نم ادم أ
 ءاسنلا ىسسك ناو ابوث مهاسك لاجرلا ىسك نا هنا ةرسكلاب هني نعرفكي يذلا ||

 5 000 نإ كاوزاس د نييوأ نينو نمانبكتم

 10006777171 ا اا رن أذ اا ياا ا يااا
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 ١ ايبالا اج +

  10فيلل ايس اتاي ف

 ١ ع ١هللاب فلحجاف افلاح ناك نم مكحئاباثب اوفلحت نأ مكابي هللا ن
 لعاللا ناسا لي ا 0

 يحلل لاسلا 0 د ىلا للا يادتس يلامس هادم

 لوقي يذلا هلم لاف سيارتك مونكي ةدئم تلات دم 1

 ظ دال يلا هس هب دا ناس 1
5 "5 8 9 8 

 نإ # ميجرلأ 0 ع

 ع3 د اياجضلا نمدنع ىبنيام د

 ىلاصدللا لوس نأ ب زاع نب ءاربلا نعزوريف نب ديبع نع ثرامعلا نااوررصب ن# دالاس
 باع باءاربلا اكو اعبرا لاقو هديبراشافاياحضلا نم ىقني !ذام لئس ملسو هيلع هللا

 نسيبلا ءاجرعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دب نمرصقا يدي لوقيو هديبريشب

 | صقن يتنلاو نست مل يتلا ندبلاو اياحضلا نم يقتي ناكرمع نب هللا دبع نا عفان نع
 ىلا تعمس ام بحا كلذو كلام لاق اهقلخخ نم ,
 نإ 0 3



 - كا

 | ديعلا دهشي مل اضيرم ناكو شبكلا سبذ نيح دسار قلت ردع نب هللا دبع ىلا لج |

 نم لع بجاوب سارلا قالح سيللوقيرمع نب هللا دبع ناكو عفان لاق سانلا عم |

 ]1 لبق ةتيعض هرم يبا ابن نرش سي وعدا

 11د اما لاق نرعا ةيحرخ ادب ملم ْ

 5 رضا موعلر 0 , .

 ظ 00 5 هيلع هللا
 ش ديب لاق هنا دقاو نب هللا دبع نيركب يبأ نب هللا ديع ا أودوزتو

 هللا دبع لاق ثالث دعب اياحضلا 0 رحل سلم هباعمللا ىلع هللا له
 ٍيشئاع تعيس قدص تلاقف نجرلا دبع ثنب ةرمعل كلذ نركذن ركب د يبا نبأ

 يف :ىعضاألا ةرضح ضيدابلا نفأ نم شن فد لوقت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز

 | الارسال يلم ىلا سول لي لاقف مل ةيلعادللا: ىلص هللا لم أي

 ا دل ب ناو جر كورلا هنن نولتجتو ل روعقتا ن ا

 || دعب اياحضلا موعل نع تيبن اولاقلاق امكوا كلذ امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تلا ىنادلا لجأ نس مكحتيبن امنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0

 0 أومدق نيكحاس موق رفادلاب قي اورخدأو اوقدصتو اولكف

 هيلا مدقفر فس نم مدق هنأ ال اعنا اع ناو رك كل 5

 | السار ا وزرع ىساذم نرحب , نأ اورظنا لاق !دبحأ يببأ
 ل لا مو



 ار نم نكت هنااا اينما هلم ل ا علا
 ناربخاف كلذ نع لاسف ديعس وبأ جرح ر ما كدعب بيف ملسو ميلع هللا ىلص هللا

 / اراكنن الت بما كارب جين لان ميلع هللا ىلص هللا لوسر

 .(| قايز نع مكتيبنو مارح ركسم لكو اوذبتناف ذابتنالا نع مكحتيببو اورخداو اوقدصتو
 كا أءوس اولوقت ال ينعي ارجم اولوقت الو أاهوروزن ةرويقلا

 م عيدبلاوةرقبلا يذن ذت مك نمو اياهضلا ذي عكرشلا :
 أ| ذللا لوسر عم انرحت لاق منا هللا دبغ نيرباج نع ىكاا رييزلا يبا نع كلام

 (ش 00 0 |: ريكا نيبال نأ ايضا

 ا ا كعلا ةرقبلاو ا 01 ا هاما

 ا لحرب رح ةذكياولا ةانعلاو ةرقبلا بدم اعتدبلا لتي لها( نصرا لا ا

 ٍ ةاعلا وا ةرقبلا وا مندبلار فنلا يرتشي نأ اماف ابين مهكرشيو مهنع اهعبذيو

 | اهنمث نم متصح مهنم ناسنا لك جرخمت اياهضلاو كسنلا بس اهيف نوكرتشي
 ١ ل اننعيتساتهنأو 00 نأ انيمحأ نطو دلل

 ْ 3 كلام ا ا ا 2

 | باسبش نبا لاق امهيا:يردا
 أ ىحضال مايا ركذو ةارملا نطب ثيس ام نع ررعضلا *

 | | ربع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام م كلذ لدم بلاط يبا نب يلع نع ةغلب هنأ

 | الو مبجاوب تسيلو نس ععيعضلا كلام لاق ةأرملا نطب فيس امع يحضي نكي مل
 | ابكرتي نأ اهنمث لع يوق نيم دحال بحأ

 ا س ءابذلا نابسقكم 0 5

 اة 2 0 اقسم دس د
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 1 ا يسعسلا يتسؤملا ةيحراح )ب ) 2
 ليقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لكس لاق هنا هيبا نع ةورع نب ماشه نع كلام |
 : هللا اوس له يردن الو نامنعاب اننوتاي عيدابلا لها نم أسانا نأ هللا لوما ول ||

 كلام لاق اهولك مث اهيلع هللا ومس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ال ما اههيلع |
 || ىبا نبا شايع نب هللا دبع نأ ديعس نب يحي نع كلام # مالسالا لوا كيس كلذو

 هللا سول لاق اهحبذي ىا دارا ايلف هحيذ بذي نا هل امالغرما يموزعنملا اعبر
 هللا دبع لاقف هللا ثيمس دق هل لاق كميو هللا مس هل لاقف تيمس دق مالغلا لاقف
 * ادبا اهمعطا ال هللاو شايع نب

 5 ةرورضلا لاح لع ةاكذلا سزوجب ام #

 راك واح يب نمزاصنالا سم الجر نازاسي نب هاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام
 | هللا ىاص هللا لوسر لئسف طاظشب اهاكذف توملا اهباصاف دحاب هل مقل ىعرب

 نم لجر نع عفان نع كلام م اهولكحف ساب اهب سيل لاقف كلذ نع ملسو هيلع
 |0003 اطددك كلام نيا عسل .عيدراج نإ ةاحما نب.دعشواديعس نب العم نعراضنالا

 | هللا ىلص هللا لوس لئسرجب اهتكذف ابنكرداف اهنم ةاش تبيصاف علسبابل امنغ ظ

 | نع يليدلا ديز نيروث نع كلام + اهولككف اهب ساب ال لاقف كلذ نع ملسو هيلع |
 00 00011010101010ذذذ-ب-1
 ناك سابع نب هللا دبع نأ هغلب هنأ كلام م مهنم هنأف مكحنم مبلوتي نمو متيال

 #3 هيلا كرررطضأ اذا هب ساب الف عصب دا

 5 ظ ةاكذلا دن مععيبزلا نم هركحي ام #

 اينسئردان كرسكتن تدرت ةأش نع كلانس هاش كلذ نع ةأهنو كرحدل فشملا نأ ظ

 ابسفنو اهحبذ ناك نأ كلام لاقف كرححتت مد أبنم مدلا لاسف اهعبذف اهبح اص

 1 «ءاظتح ابان كلرطت ليعر ئرخا



00 

 0 ريسيدلا ىلب تيارا 5

 فاما كانو مانا تروج اذا لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 عي همأ نطب نم جرخ اذ ذاف هرعش تبنو هقلخ مت دق ناك اذا ابتاكذ كي اهنطب

 قع للاطلبا هبال لم نئاديرب ساما كرو صل رم

 ناك ذأ هما ةاكذ ف مهعمذلا ىنطب ذي امةةاكذ لوقي ناك هنا بدلا نيل

 4 ةرعش تبنو هقلخ و دف

 . 301 لي ب هكيصلا ىناياتكج 8

 0 # ميحرلا ىجرلا هللا مسي #

 : : ع ضارعملال تقام لكا كرت *
 امهدحا اماف امهتبوبصاف ىنرجلاب اناورجب نيرئاط ثتيمر لاق هنأ عفان نعةكلام |

 مدقب هيكذيرمع ىب هللا دبع بهذفرخالءا اماوريغ نب هللا دبع هحرطن نامف ْ

 ده نب مساقلا ن أ هغلب هنأ كلام ه« أضيا هللا دبع هحرطن هيكذي ىا لبق نامن امف |

 ناك بيسملا ىب ديعس نا هغلب هنأ كلام « .مقدنبلاو ضارعملا لتق ام هركحي ناك
 نيرا: الو كلام لاق هنهابتشلاو سمرلا ىه ديصلا هيب لقي امي طعيسن ألا نات

 ابباي ىبعت هللا لاق لكوي نا لتاقملا غلب و قسخ اذا ضارعملا باصا ابيب اساب
 عوش لكذ لاف مكحامر , مكحيدبأ هلانت ديدلا نم ع عجشب هللا مكفول اونماء نيذلا

 لاق امك ديصوبف هلتاقم غلبو ةذفناف هحالس نم مم عيشب وأ ةعمروأ هديب ناسنالهلان |

 نمةريغديلع ةناعاف ديصلا لجرلا باصا اذا نولوقي ملعلا لها عمس هنا كلام ج هللا |
 غلب وا هلتق دق يمارلا هس نوكحي نأ الا ديصلا كلذ لكوي مل ملعمريغ بلكوا ءان

 هني يل ياللا نوحي :الونأو هلتق وه هنأ ثي دحا كسي ال ىتح ديصلا لتاقم ْ

 بادب تيجو ادرس اس ىلش ارديلسلا شاب سابا ل تباكلسا
 #ً هلكا هركحي هنأف ناب اذاف تبي ملام كمهس هب ناكوأ ككبلك نم |

 # نايلعملا ديص كي ءاجام "/
 بكيلم اس اج لب ب ل ير
 لكاناورمعىنب هللا دبع لاق لوقي اعنان عيس نم نع كلام « لتتقي مل ناو لتق نا |



 دا

 تل بلك سرس ما سلق ل نيدعس نم مقيما كاس « « لكاي مل نأ ا

 . ركل نا كلذ كساابو لا يزابلا في لوقي ملعلا لها :

 مسا ركذ اذا تداص ايم تلتق ام"لكاب ساب الف ءغللعمل بالكلا مقفت انيك مقفي |
 ١ لاجم نم ديصلا ضاخنتي ئذلا يف تعيس ام نسحا كلام لاق املاسرل لع هللا ||
 ا كلان لام هكا نامل ىذا نيميندب صبرتي مث بلكلا في نموا يزابلا |

 1و ءبحاص مكوتين بلكلا:ئف فيس را يزابلا بلاعخم فيهو محبذ لعردق الك |
 يذلا كلاذكو ا السلا 0 اي د طورت ْ

 ادا يبل بط لراس ها ل دال كالا لإف ظ
 | مكذي مل ناو مب ساب ال لالح ديصلا كلذ لكاف العم ناك اذا ا لد دال
 أهب لتقيف ملبنب وأ مسوقب يمريوأ يسوجملا ةرفشب ربذب ل ل ل 0 لاحلي ظ
 |! بلك يسوجملا لسا اذاو ملكا ساب ال لالخ متحبسذو كلذ هديصف ||
 كلذ || تا كل ١ كان فدعلا كلذ لكوي دا داق ديضا الغ قيراعأا ٍ

 نفح دازمو ملت دل اب ير يدل اهذخاي ملبنو 1 1

 مف طهاسرس دق الا ل فاسو عفان نع دام[
 |0070 ال تار لام باعت مقوفاب لمزم ملكا نع هابنق |
 ايا ةريرف يبا نب نمجرلا دبع ىلارمع نب هللا دبع يبلسراف عفان لاق مماعطور حبلا |
 01 نالعحلا نبارمعىلوم يراها ديعس نع ملسا نب ديز نع كلام هب ملكاب س بال.
 00 الا باقل انسب لقي نانيحلا ورع يسرب كلاتدع ةيسلابس لاق دنا(

 000 0 لا اجلا نب راح نيكل دبع لاس مث دعست لاق ناب انبب نمل

 جوحجوحدمل هو دعس #+ 1 د سما 38 0 0 00
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 ظنل ايع ما ناس نأ ندرلا دعس للا
 0 ةريرع ىباو تبان نيديز ىلا 00 0 مب سيل لاقفرحبلا
 نب ناورم اوثآف مب ساب ال الاقف امهولاسف امهوتأف ى الوقي اذام نوربخاف نوتبأ مث

 ل ا ةرربخاف مكحلا
 مدتتيم لاععلا نوآم روهطلا هربا لاق م نيالا نامل ل وي ا يري

 5 كاوا ساطاب 0 ع ,
 ني 2 نأ نما ا ياللا سارع 5 9 ناش نيانرع كلا

 كاس ال ىلع يوما 77 نو طبع م ١, نب ليعامسأ

 3 انينول

 يناوديدلا,لكا سو: حكبام ' 5

 ا نال لكوت ابنا ريمحلاو لاعبلا ليحلا فيس تعبس ام نسحا ن ١ كلام
 ماعنال فيس ,ىلعتو كرابت لاقو مةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاليخلار,لاق

 0 28 0 ١اقو واتصال نم اوبر

 2 ريحا ماعلا 000 لا 20 كلام 00 0 ل
 ١ اضياريقفلاوه عناقلاو كلام لاف لكالو بوكرلل ماعنالر كذو
 # ميما دولج تبة 2

 او ل سا

 00 لا ايدول الاف اهو متعفتنا الفا لاقف ملسو ميلع هللا ص يبنلا جو
 نب ديز: نع كلامه ابلكحا مرح امنا ملسو 5 هللا ىلص هللا يل روسو لاقف تيم

  ملسو ميلعدللا ىلصدللا لويير نأ سابع نيب هللا دبع دبع نع ينردصملا دغلعو نب يرع ملسأ
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 01 دع نع طيست نبل .دبع:نب ديري نع كلاتم * ربط دقف باهال غبد اذا لاق

 نأ ملسو ميلع اللا ىلص يبنلا جوز هشئاع نع مما نع نآب وث نب نجرلا دبع

 5 تغبد اذا مهنيملا دولجب عتمتسي نآرما ملسو ميلع هللا ىلض هللا لوسر

 # تيما لكا ىلا رطضي نميف ءاجام 3

 0000 ا ك1 ملل ىلا رطصي لاحارلا قيي عسل اهأ نسا نا كلام

 هتيملا ىلا رطضي لجرلا نع كلام لثسو اهحرط ىنغ اهنع دجو ناف اهنم دوزتيو
 نأ نظ ىنا كلام لاق كلذ مناكبب امنغوأ ارز وا موقل ارمثإدجتي وهو اهنم لكابأ
 هدي عطقتف اقراس دعي ال ىتح مترورضب منوقدصي منغلاوا عرزلاوارمئلا كلذ لها

 يلا بحا كلذو ائثيش منم لمح الو معوج دري ام دجو كلذ يا نم لكأي نأ تيإر

 0000 ايبإ اناناس دعي ناو نقدضي الانا ندع وم ناواعتمملا لكاي' نأ نم
 ا 00 ا مي ديسدج ولاا ذه زلع بتيلا 'لكا نو ءلو ىدنع فلريخ عتيملا لكا نلف
 | ١ ١ سرزو ىلتلا لاوما دخلا قاجستسا ديزي دغتيلا ىلارطصي مل سم داعودعي
 9 قعيس ام نسحأ اذهورارطضا نودب كلذب

 5 5 منع يي وعلا نام دع دك * 5

 5 عب يسيل ن جرلا كلا مسب 5
 5 هاا ريا طل ة ةءلا ف ةايينكت الا“ ف 5

 دللا لوسر لتس لاق منأ ميبأ نع ةريض ينب نم لجر نع ملسأ نب ديز نع كلانم
 ال1 مسالك امنا مناكو قوقعلا بحا ال لاقت هقيقملا نع ملسو ميلعدللا نص

 0 اا نكرشعج نع كلاش م لعفيلف هدلو نع كسي ا ابحاف دلو علا دلو نن |

 نيسحو نسحر عش ملسو ميلع هللا. ىلص هللا لوسر ثتنب .مةمطاف تنزو لاق منأ ميبأ

 0 ا اس ا

 ىلص هللا لوسر تنب .ةمطاف تنزو لاق منا نيسحلا نب يلع نيد نع نجرلا
 راضف تثري ىدقددفتف يسحر عشب ملسو ميلخ هللا
 5 ا عل ا كيم لايعلا 5

 اس الإ ,ةقيقع ملدا نم دحا ملاسب نكحي ملرعع نب هلا دبع نا عفان نع كلاس
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 | اسر وع ىلا + كانالورركذلا نعةاش ةاشب هدلو نع قعي ناكو هابإ

 يبا تعبس لاق منا يميتلا ثراعلا نب ميهاربا نب دج نب نجرلا دبع يبا
 ينبأ نيسحو نسح نع قع منا مغلب منا كلام ه«'روفصعب ولو مقيفعلا بح تسي

 ناتج ريبرلا نب ةررعمابا ىلا ةيرع ني مسه نع كلاما بال رإ نإ لذ
 نم نا فقيقعلا ثيل اندنعرمال كلام لاق ةاشالأسب نانالو ركل 00

 اببيهنكلو يجاوب مقيقعلا تسيلو ثانالوروك ذلا ةاش قاسم. هدلو نع عي اسنإف ىلا
 نع قع نمف اندنع سانلا هيلع لزي مل يذلا لمعلا نم يهو اهب لمعلا بححتسي
 ةوعكحم الو ءافجع الو ءاروع اهيفزوجب ال اياهضلاو كسنلا ملزنمب وه امناف ةدلو

 نم اهلها لكايو اهماظع رسكحتو اهدلج الو وش اهيعل نم عابي الو طضيرم الو

 ٍ اهمد نم عوشب يبصلا سمي الو اهنم.نوقدضيو اهمعل

 5 + ضئارتلا ارتكخ م #
 1 + . ميحرلا نب ميلا هلا مس :
 * - بيلشلا ار تينت نإ 3

 ضئئارف يف اندلبب ملعلا لها هيلع تكردا يذلاو اندنع هيلع عمتجملارمال كلام لاف
 اوفو أكرتو مالوأ بالي فوت اذا هنأ مهتدلاو 5 مهدلاو سس دلولا ناريم 7 كفرا

 كرت ام انلث نبلف نيتنثا قوف ءاسن نك نأف نيئنال طح لئمركذدللف ءاسنو الاجر
 ركحذ مييف ناكو ةامسم مضيرفب دحأ مهكرش ناف فصنلا اهلف ةدحاو تناك نأو

 ملزنمو مهئيراومردق لع مهنيب كلذ دعب يقب أه ناك مث مهكرش نم هضيرفب قاإ
 ميئاناو مهرك ذك مهزكذ ءاوس دلولا ملزنمك دلو مهنود نركحب مل اذاروكذلا ءانبالك دلو
 نبال دلوو بلصلل دلولا عمتجا ناف نوبج# امك نوبجلو نوري امك نوثري مهئاناك
 نكحي مل ناف نيالادلو نم دحال دعم تاريمال هنافركذ بلصلل دلولا ليس ناو
 ةيسشاف :نلدغلل لاسم قمسلل) نمرتكاش نيتنبا اتناكوركذ بلصلل دلولا كيس
 ىسنوتملا نموهركذ نبال نانب عم نوكحي نأ الأ نيعم نبالا نادبل ناريم ال
 ءانبالا ناني نم هقوفوه نمو هتلزنمب وه نم لع دري هناف نهنم ىرطا وهوأ ستلزنمب
 ١ يوشالف يش لضفي مل ناو نييننال طح لدمركذلل مهنيب هنومستقيف لصف نإ الصف



 2 ب

 لا 0 فيلا 0 هسا 0 و

 ال لاي ركذلا ىلظل لسا د كا م
 0 ثا و 00 نش |

 00 عماد ا وحلا م م

 دعبالاو» ىنرطالو كلام لاق فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو كرتام ||
 * اهجوز نم.ةلرلاو ةثارما نم لجرلا تاريم أ

 00 رع رأ هنم نبادلك الوادل أو كرتتت مل اذا هنارمأ نس لجرلا تارغو كلام لاع

 ااا ا ايزل ىتئاوا لا لركذ لربأ دلووأ دلو تيكرت نان بنضيلا
 كرت ناف عبرلا با دلو الو ادل او كرتي مل اذا اهجوز نم 1 ا :

 نيد 0 ا شوا نم نسدلا ةنارم ك7 1 ناك ارك نبا دلو وأ ادلو

 مل نأ مك تق أك رك سس ء

 ,ىن.يصوي م 000 نابل نك اف دلو نبل نك ْ

 0 مك نكن ناف دلو مكل نكي مل نأ متكرت امم عبرلا نبلو نيدوا اهذ |
 سداوا أبب نوصون دةيصو دعب نم مئكرت أمم

 3 2 نم مالو كندا :كناربم 3 ا

 لاها هيلع تكردا يذلاو هيف ىالتخا ال يذلا اندنع هيلع عيتجملارمال كلام 1

 اذ نبأ دلو كالا يوما هلت اننا ناب اد و نا اندلبب

 0 نبأ دلو 3 0 واح 00 ندا نع مل 5-5

 ا لا د دسم في هازل راد هدا قر اك هقون امف |

0 00 5 0000006 3 50000" 



 لالخ ء

 عم ماك د 7 يااا يا مول

 رو طل 70 ناخو

 اهيل بجاورل كعصنلا نكن ايبرنا ءابطسرو كرتتس 0 ل ا را
 000 نلفتو كابكرنلا را فللذو لالا نر مس نضدسلا وي ا

 هع مل 7 0 0

3" 0 

 # الل ةوسيالا كارم 3

 ءانبال دلو عم الو دلولاعم ..روئري ال مالل ةوحخال/ نأ اندنع هيلع عيتجملارمال كلام لاف
 نوئرب مهنأو اشيش ب ىذا ا 0 وا اونكاناركذ
 00 0 0 ضرخي كلذ ودا

 ناك لاو ةباتك كيد لوقت 0 نأ كلذو ىننال طح لثمركدلل ءاوسلاب

 : رك اتاك اف يدا ابن حلاو 0 ع حا هلوذارما و ١ هنالك فون 8 رحرز

 يل ٠ اةوخلاو الرجب انه فينا يفنالو ركمذلا اق لا علا ءاكرشم مهف كلذ نم
 , مالو نديسلا 0

 ركذلا دلولا عم نوئري ال مالو بالل ةوخالا نا اندنع هيلع عمتجم رمال كلام لاق
 تالا عم نوثري مهو اثيش ايند بال عم الو اثيش ركبلا نبال دلو عم الو اثيش

 ةبصع ةيف نونوكي لاملا نم لاضف ام نأ ابا ادج ىفونملا كرتي مل ام ءانبال تانبو

 ناك لضف كلذ دعب لضف ناف مهضئارف نوطعيف تامسم ةصيرف لصا هل نمب اديب

 ظح لئمرك ذللان انا قا او ا اركذلجوزعدللاب اتكلع مهنبب ةنومستقي مالو بلل ةوح الل

 كنأ ابا كج هلو أبا ىفونملا كرتي مل ناولاق مهبل ا

 تالا الل ةدحاولا تثحالل ضرغي هنأف ىثن "0 اح كون | هلو لالا الآ

 نكن اف 0 210 0 ولست قات تك اف
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 5 10 دار دع 0 يع 0 0 4 الو رسال ْ

 0017 سكت تسيفوت ةاوملب يح ةصيرفلا كلو ايف مال يب عم اوكرتشان يش ايبف |
 | اا اديمالي فضتلا ابكر رل ناكف ابماو ا ضيدا كسلا
 0 د لا ا م م ام ْ

 لاك 0 دكان لكر كرب هللا را نيرا همال ىفرتملا ةرخا ْ
 ا” راب سدسلا امهنم دحاو لكلف تخاوا جا هلو ةارماوا متلالك ثري لجر |

 ةوخأ مهلك منال هصيرفلا هذه كي اوكرش كلذلف ثلنلا كيس ءاكرش مهف كلذ نم

 ا م يا لااا 0

 0 ل ا ٍ 2 در 0 :

 اناكالل ضرفي هناف نيعمركذال.نانالك نم كلذ نم رثكاوأ ةدحاو ةأرمأ الأ مالو ىنال ا

 نولطعيف نامسملا ضئارفلا.له اب اديبو نبل ةضيرف الفركذ بالل ناوخالا عم

 نايشالا ظح لدم ركذلل نالل ةومالا نيد ناكل ضف كلذ دعب لضف ناف مهضئارف |

 نمردكا د لل تالا ازمالاو 5ك ناف مهل عوش الف ع مش لصفي مل نأو ظ

 نوسكي ن 0000 تاوخالل نهعم ثاريم الو 000 5 م تانالا لرماهللا



1 

 ينسب عمو مالإو بالا يبب عم مالا يببلو مهل يوشالف يوش لضفي مل ناو نيبثنالا

 نإ هيي ارسم #

 كلاودجلا نحخ ىلاست ل فرتك فكنا تبان ديز بلا يك دا 10 05

 || يذلا دجلل ضرف باطخلا نبرمع نأ بيوذ نب .ةصيبق نغ باهش نبأ نع كلام

 ز رمالا كلاد لاق فيلتلا ةوحالا عم دححل) كسبأث نب ديزو نافع نامثعو ناطمحلا

 ريال الاانا وما نااندلي ملعلا لها هيلع تكردا يذلاو اندنع هيلع عمتجملا
 : سدسلا ركذلا نبالا نبا عموركذلا دلولا عم دل ضرفيوهو ائيش اين» بالا عم

 : ةكرش نأ هام امي هيك اقغاوا احا ىفوتملا كرتب ملام كلذ ىكىوس أميف وهو طلضب رف

 لدا نم مهكرش نيب اديب نامسم ةضبرفب دحا مهكرش اذا مالاو بالل ةيحالاودلا

 | نم لجر ةلزنمب نوكيوا ةوخاللو هل ىقب امم كلثلا دجلا هيطعا دجلا ظحل لضفا

 رك ذلل مالاو بالل ةوخالل كلذ دعب يقب ام ناكو هيطعا دجلا ظل لاضفا ناك كلذ يا

 ككلنتو كلذ ريغ لع هيف مهتمست نوكحن ةدحاو يضبرف فينالا نييقتالاطح لذا

 | يورك انفجر اينارابتالابسارابنال ا بيراك سنترا

 | :اننلث دجلل نوكحيف نييئنالا طح لئمركذلل انالثآ مسقتف تحنالا فصنو دجلا ظ
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 ثاريمكماو بال ةوخا مهعم نكي مل اذا دجلا عم بالل ةوخخالا ثاريمو ةنلث تناللو
 مالاو بالل ةوخالا عمتجا اذأف ماناك مهاننأو مرك 3 مركذ ءاوس مالو سالل ةوحخالا

 ةرثك مهب ةنوعنميف مهيب مهتوخأب دحلا ىنوداعي مالأو كىذدلل ةرحخالا نان يدل رثجا] ٍ

 هعم أوئري م مهريغ نلجلا عم نكحي ملول ةنال مالل ةوخالاب هنوداعي الو مهددعب لإ ل

 نم ةوخالل نوكحيهناف دجحلا ظح دعب نم ةوخالل لصح ايف دجعلل ءاك لاملا ناكو ائيش
 بالل ةرمخالا نوكي ناالا وش مهعم باللقوخالل وكي الو بالل ةوبخالا نود مالاو بالا
 0 | تارناك اماهيال ايتو ابدجلاداعتانهناف ةدحاوقازما ت ناكر افةدحاو ةارذا مالو

 فنسلنلا اهتضبرفو اهتضيرف لمكتست ا نيب و اهنبب ام مهنود اهل ناك عيش نم مهلو |
 لاملا سار فصن نع لضف اهيبال اهتوخالو اهلزاحي اميف ناك نآف هلك لاملا سار نم |
 ميل نوش الذ يش لسفي مل ناف نييثنالا ظح لدمركذلل اهيبال !ايستلو لك

 : ةدجلا ناربم |
 بيوذ نب .ةصيبق نع هشرخ نب قاعسا نب نامثع نع باهش ىبا نع كلاس |

 | كلامركب وبا اهل لاقن اهئاريم هلاست قيدصلا ركب ىبا ىلا ةدعأا تءاج لاق هنا |
 أيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنس كي كل تللع امو عيش هللا باتك كيس :

 ١111| لوس حرصح هيغش قب ةريخملا لاقف سانلا لاسفننانلا لاسا ىتح يعجراف |
 ملسم نب ده لاقف كريغ كعم لهركحب وبا لاقف سدسلا اهاطعا ملسو هيلع هللا |
 اجلا ماج مث قيدصلا ركب وبا اهل هذفناف ةريخملا لاق ام لئم لاقف يراصنالا .|

 000 ددللا ناثك يب كلان لاقف ائاريم هلاست ناطقا نيرمع ىلا ىرشالا |
 لكلا اثيهب ضئارفلا ب دئازب انا امو كريغل الا هب ىصق يذلا ءاسقلا ناكأمو عيش أ
 '0 اللام « ايل رين هن تلج انيكتيار اكتر هف ايكيتحا ناف سدسلا كل |
 قيداصلا ركحب يبا ىلا ناتدجلا ثنا لاق هنأ ده نب مساقلا نع ديعس نب يبكي |

 كرت كنأ اماراصنالا نم لجر هل لاقف مالا لبق نم يتتلل سدسلا لعجب ىا داراف |
 | اكللاب « ايهتيب'شدشلاركبويا:لعجف ثري اهايا ناك ىحوفو ثنامول تلا ||

 شرفي ال ناك م امه نأ ثراعلا نس نجرل أ دبع نب ركب ابا نا 00 دبع ْ

 ةيلع تكردا يذلاو هيف ىالتخا ال يذلا هيلع عمتجملارمالا كلام لاقف نيتدجللالا أ[
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 فككلذ ىوس اميف يو ائيشاسنيد مالا عم ثيرت ال مالكا ةدجلا ىنااندلبب ملعلا لدا

 ايش بال عمالو مال عم ثرت ال بال ما ةدجلا ناو ةضيرف سدسلا ابل ضرفي

 بالما ناتدجلا تعبتجا اذاف تضيرف سدسلا ابل ضرفي كلذ ىوس اميف يهو
 اذا مالا مأ نأ تعيس نيوفم م الوبابا ايوب وفيسصيلل نوبل مال مأد

 تدع | يلعن اراب ودلا 56 م تناك اف كوالا م نود سدسلا ابل ايددعقا .كتناك

 شراربيم الر كلامي لاق نيفصت اسم نيدسلا ناموس ظلوا ليتل ا

 ظ و ميلع هللا ىلص هللا لوسي نا ينغلب منال نيتدجلل الا نادجلا نم دحال
 | هيلع هللا ىلصدللا لوسر نع تبنلا هانا ىتح كلذ نعركحبوبا لاس مثةدجلا كيو
 | اهل لاقف باطخلا نب ريع ىلاىرخال ةدجلا ثنا مثاهل ذفناف ةدحلا كرو هنأ ملسو
 | مرهف مب تلخ ايكتبياو امكيبوهف ايتعيتجا ناف ائيش.ضئارفلا كي دئازب اناأم

 اا ميلا ىلا مالسال ناكذنم نيتدجريغ ثرو ادحا ملعن مل مث كلام لاق ابل
 د . 2 5

 ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاس باطخلا نيرمع نأ ملسا نب ديز نع كلام
 | يتلا دغيال كلاذ نم كيفك ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر مل لاقف .هلالكحلا نع
 أ يذلا هيلع عيتجملا اندنعرمالو كلام لاق ءاسنلا ةوسرخاء في فيصاا كيس تلزن
 | امان نيهجو لع ةلالكلا نا اندلبب ملعلا لدا ميلع تكددا يذلاو ميف ىالتخا ال
 أ كروي لجر ناك ناو ىلعتو كرابت هللا لاق يتلا ءاسنلا لوا فيس تلزننا يتلا متيالا
 | كلذ نمر بكا اوناك ناف سدسلا امهنم دحاو لكلف تخخاوا عا ملو ةارماوا متلالك
 | دلو وكي الىتح مال ةوخال اهيف ثرت يتلا ةلالكلا هذهف كلثلا فيس ءاكرش مهف
 ( هللا لق كنوتفتسي ىللعتو كرابت هللا لاق ءاسنلا ةروس رخاء يف يلا ةيالا امأو دلأو الو
 5 كرت ام فصن اهلف ثا ملو دلو مل سيل كله ءرما نا ملالكلا في مكبتفب

 | الاجر ةوخا اوناك نآو كرت امم ىناشلنلا امبلف نيتنثا اتناك ناف دلو اهل نكي م نأ اهرب
 ؛ لاق ميلع وش لكب هللاو ولعت نا مكل هللا نيبي نييئنالا ظح لئمركذللف ءاسنو
 ' دجلا عم نوثريف دلو نكي مل اذا غبصع ةوخال/ هيف نوكحت ينلا رلالكلا هذهف كلام
 5 دجلاف ةاالكلا في
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 ا
 2 2 سم عجل تتر دج م

 نوكحي ال فيكو اثيش ىودملا دلرروكحذ عم نوثري ال ةوخالاو سدسلا ىفونملا دلو

 ادعو ةوخالا عم ثكلعتلا ذخاي ال فيكحف قولا 0 عم تكتمل فب انا مهدحاك 1

 .ثاريملا مناكم مهعنمو مالل ةرخالا ببج يذلاوم دجلاف ثلغلا مهعم ىوذخاي مالا |
 هذخا ثلنلا كلذ ذخاي مل دجلا ناولو دلجا نم اوطقس مهنال مهل ى اكيذلاب ىلواوهف |

 كلذب كما مه مالل ةوحالا ىاكو يال ةوخالل ا نكي مل ام ذخا مناف مالا اونب ْ

 ع مالل ةوخالا نم مب ىلواوه دجلا اكو الل ةوخالا سدا :

 3 ميعلا ةي ءاجاس 9 ْ

 ميلظنح نب نجرلا دبع نع مزح نيورمع نب دهم نيركي يبا نب دهم نع كلام |
 اتئاطعسك لاق هنأ يسرمىنب هل لاغي انيق ناك ققيرفلا لوم نع ةربخا هنا يقرزلا ٍ

 اد لرامكل كرانقلا كلذ مله افرياي لاق رهظلا ىلص املف باطغلا نبريع دنع ٍْ

 دكا ميف'حدق وأر وتب عدن فري مب ىناف اهيفريغتسنو اهنع لاسنف دتيعلا ناك حف ئ

 نسب ده نع كلام كرقا هللا كيبضرول كرذا هللا كيضرول لاق مث بانكلا كلذ مف |

 8 . ٠ ثررث الو ثرروت 9

 نإ ةبصعلا ديالو نكاريم 0

 | لها ميلع تكردا يذلاو هيف ىالتخا ل يذلا اندنع هيلع عمتجملارمالا كلام أ

 4 وأ ب الل حالاو وبدل حالا نم تنازل اب كفا مالو بالل حالا نأ ةبصعلا ةيالو يف اندلبب ظ

 اونا بالل ال 0 هليل حالا نبأو مالو بالل خ حالايب نساوتئاربملاف ظ

 بالا يسخا معلا نم ىلوأ ب لل و ماو بال نال نبأ نب نم ىلوأ ب دلل خال

 هلال يراسل ىلا الل نرالا عا ملا نيم لا ماد نال بالاوخأ معلاو هالأو ب الل

 والا وبا طاب بالا معنم هالو الأ لا ساو ماو بالا اود دا حلا 8

 | 0 اا بسلا اناس وست تظن ئوب و دم لات, ها

 _ىفقلي مهن أدحا تدجو نآف متبصسع نم متيالو كيس ع زادي نو و اننا

 لل هاقلي يذلل مئاريم لعجاف منود باكل : هدا هاغلي: ال نا كلت قؤفملا

 دحأو بأ لا هنوقلي مهلك مهتدجو ناف كلذ قوف ل هأفلي نم نوذ ىندالا بالا ظ



 - ا -

 مل ثاربملا لعجاف طقف با نبا ناك اف بسنلا هي مهدعقارظناف اعيج معجب
 ءابالا ددع نم نوبستتي نيب وئاسم ةيندجو نان مأو كن نبأ نأك نأو فرطالا نود

 ماو بايببوأ 57 ينباعيج مهلك أوناكو اعيج ىنوتملا بسن اوقلي ىتح دحاو ددع ىلا ||
 نم ناكو مالإو بالل ىفوتملا دلإو امخا مهضعب دلاو ناك ناو ءاوس مههنيب ثاريملا لعجاف |
 مماو ميبال ىفوتملا يخا يبل ثاريملا ناف طقف ميبال ىفوتملاوخا وه امنا مهنم هاوس |

 شعبي ىلوأ مهضعب ماحرالا اولوأو لاق ىلعتو كرابت هللا نا كلذو بالل خالا ينب نود |
 ينقل نه لدا بالا قفا دجلاو كلام لاق ميلع وش لكب هللا نااللا ناتك في
 بال حالا نباو ثاريملاب مالاو بالل بالا يبخا معلا نم ىلواو مالاو بالل حالا
 , يلاوملا ءالوب دجحلا نم ىلا مالاو |

 0 مسل كاريمال نم | ٠
 لدا ميلع نكردا يذلاو ميف ىالتخا ال يذلا اندنع ميلع عيتجملارمالا كلام |

 يباما ديالا مالل بالا امخا معلاو مالا ابا هحلاو مالل جالا نبا نا اندلبب ملعلا

 ةارمآ ثرياك مناو اثيش مهماحراب نوئريال هلاقارعمحلاب مالآو بالل جالا مهنباو مال

 كيرسيال مناو ايش اهجرب باتكلا اذه في يمس نيم ىفوتملا نم ابسن دعبا يه |
 ناريم بلاك هيي( لعتو كرات ملا ركد ايضاوإ نزييس عمن الا اعيش بايبلا

 ثاريسو اهجوز نم ةجوزلا ثاريمو نيببأ نم تانبلا ثاريمو اهدلو نم مالأ
 | ىلص يبنلا نع ءاج يذلاب ةدجلا تيروو مالل تاوبخالا تاريمو بالل تاوخالا

 يف لاق ىلعتو كرابت هللا نال اهسفن يه تقتعا نم كون ةأرملأو اهيف ملسو ميلعدللا

 | ليعبللا لدا ثاريم #

 ' نافع نب نامثع نبرمع نع يلع نب نيسسح نب يلع نع باسهش نبا نع كلام |
 رذاكلا ملسملا ثريال لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس نا ديز نب تماسا نع ||

 هنعهللا ينضر بلاط يبا نب يلع نع نيسح نب يلع نع باهش نبا نع كلام
 | انيصتانكرت كلذلف لاق يلع مئري ملو بلاطو ليقع بلاط ابا كرو ابنا ةيخا.نآ |
 | ىبعشنالا نب ده ناراسي نب نانيلس ننحديغس ني يح نزم كلام ...نينجحلا ني
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 رسل كطرف مال نب جم ناو تيت ةيئوصتو تؤ دل تع ناو ظ

 1 ايا واب نام انما اهزيربع لا 00 بالعلا ئ

 نأ بالحلا نيرمع ىبإ لوقي بيسملا نب ديعس عمس منا هدنع غقثلا نع كلام |

 ش1 ع د أو تللام لاق نرعأا ىف ذو ادخل »لآ 03 نم اذا 1 ْ

 ْ َّ ايف نعال الا م يم عال للا 0 ئ

 1 سس مودال ا

 | نم ثراوتي مل منا اولا ١ والا 0
 . نسم مينم دحأ ثرووي ملف ديدق موي ناك 0 أ مويو نيفص مويو لمجلا موي لتق ْ

 | لذ لا رتالا علو كلام لاق ميحابص لبق تق منا ملع:نمالا:ائيش مبحاص |
 000 لك ليعلا كلذكو اندلي ملعلا لفا' نم دخا, دنع كس كو انيف قالتخا ال |
 | طيس ابص لبق نام امهيا ملعي مل اذأ تيوملأ ن لد للذ ليها لدقوا 0

 ْ 000 ايحالا 0و دحأو لك ثري 0 نأ 6١ ناكو |

 ] مادبا ا لوقيف ةوبأ احس :الومو وه 19 لسا ِْ
 قزم. سب مسالا ىلوأ مري ايفا ف راس دع! ةدادهس الو ملعر يغب ةوثري نأ مهل كلذ ١

 ذببل دلو الراخالاو دلو امهدجالو نانتومي مالاو ترالل ناوخخالا اضيا كلذ نمو ءايحالا |
 يسيل ةبيال ضيسشالول دل !وا"يذلاث ارب ةرخالال بق نامامهيا ملعي النا مهينال 2 أمهلو ١

 ْ اهمعو جالا ةنبأو ١اهحأ اديس كاب نأ اني كف ىو عوض دشاو هيلي بل |

 أرس
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 ميلا نبا نس ملا كيبل لبق تلم امي معي مل نق لبق تام انمي ميال
 0 وحال الواب

 5 اي بل منعاللا داويشاود 5

 اذا هيب ايزلا اهلرورطضاللا داررشبب لوقي:ناكرطاولا سير ا
 عيقبلا شيرتو قوتي شال درخار ناس ؤزم هلا: نراك كيس ايفس ل ا
 ممال متوخأ ثروو اهفح ترو تيب رع تناك ناو ةالوم تناك نأ مما يلام

 كلذ ليمراسي نب ناسيلس نع يقليو كلام لاق نيهسلل يقيام ناك مهقوتن |
 | ادلب معلا لفا تكا كل 80
 ْ م 3 حا حكل باتح م 0 :

 : 3 3 ميحرلا نلس جيلا هللا مسب 0 #

 نري 3 كيسا وللا را ا اا 3 ع

 - و ا

 دللا ىلإص هللا لوس نأ ةريره يبا نع جرعالا نع نابح نب يحي نب دج نع كلام أ

 1 ةيخأ مبطخ لع مكدحا بطخب ال لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نارمع نيب هللا ْ

 : بطخغي ال ملعا لاو ىرن اميف ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر لوقريسفتو كلام لاق

 0 اجب اع ةيوسم

 || اميف حانج الو ىلعتو كاملا لذ لب ندا دبا ملفا نب .
 أ فب لي ةريلل لجيلا لوقي نا كدت ثيل تحس أوا ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع |

 ربو موو هوو در اس
 | ٠ لوقلا نم اذهوعنو اقزرو اربخ

 «ةيدرح مهل ءناعف جد زج ٍِ؟

 رممدوس ا عة



 00 ا اوس نو دلاا دبل نبا باسل |

 ١ تكليلاوا ايلعا نم ئارلا وقرا ابينلو نذإب الا ةارلا ركن ال اطلا نيل[

 ذب زاوجركبل سيلوراكبال اكن ة اندنعرمالكلذو كلام لاق نينارماتسي الو |

 ريغب اهوبا اهجوزيركبلا فب ىولوقي اوناكحر اسي نب نامياسو هللا دبع نب ملاسو |
 #ُ : امل مزال كلذ نأ اهنذا |[

 ابايق تماقف كل يسفن تبدو دق يا هللا لوسر اي تلاقف ةارما هتءاج ملسو هيلع |
 اقف ةجاح اهب كل نكحن مل نأ اهينجوز هللا لوسراي لاقف لجر ماقف اليوط :

 : الا يددعام لاقف هايا اهقدصت عوش نم كدنع له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 كلرازا ال تسلج هايا اهتيطعا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اذه يرازا ٍ
 دج ملف سمتلاف ديدح نم امتاخولو سمتلا لاقف ائيش دجا ام لاقف اتيش سمتلاف ا

 يعم معن لاق وش اءرقلا نمكعم لد ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ائيش |!

 ابكتج كنا دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسر لاقف اهامسروسل اذك روسو اذك ةروس |

 الماكاهفادص |بلف اهسمف صرب وا ماذج وأ نونج اهبو ةارما جوزت اميا باطحلا نبا
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 نذاستس ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحا ميالا لاق ملسو هيلع هللا ىصوللا 05

 رزقي لاق لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع غلب هنأ كلام ب انينانص اهينذاو اهيفن توف

 راكبال امبتانب نا كحني اناكدللا دبع نب ملاسو دهم نب مساقلا نا هغلب هنأ كلام

 اذا ابجورل اهبلو لع امرغ كلذ نوكي امناو كلام لاق اهيلو لع مرغ اهجورزل كلذو

 اذا اماف اهنم كلذ ملعي هنأ ىري نموا اهوخاوا اهوباو» اه كنا ئذلا ابيلز قاك

 كلذ ملعي ال هنأ يري نمم ةريبثعلا نموا ومو ا مع نبا اههيكحنا يذلا اهيلو ناك
 امرذدف ابل كتي و اهقادص نم تذخا ام ةأرملا ثكلت درتو مرغ هيلع نييلف ابن

 ]| باطلا نبديز تنب اهماورمع نب هللا ديبع هنبا نا عفان نع كلام هم هب لعحتست
 1 اقادصابل مسي ملو اهب ]خدي مو نتاين باطلا نبرمع نب هللا دبعل نبأ تمعت تناك



 مل 1

 مل دما ناكولو قادصامل سيلوبسااو هللا دبع لاقف ابقادص ابمأ تغتبأف

 0 تيان قنة 00 ا ا ظ

 ةتقالخ كي بتكزيؤعلا دع نبرفع نا هعلبادتا كلاما ياربلا ابكي انبلا ادلع

 لا ءابح نم ةريغوأ ابأ نكن رك اهلك نا هلامع ضعب ىلا |[

 هب يحب نجلا اهيقادنط فطر اوه رباح ان عقلا ةارا كي كلام لاق ةتغتبا نا !

 ها ناف هتغتبا نأ هتنبالوبف ءاكنلا هب عقي طرش نم ناكام هنا |
 جوزي لبجرلا فب كلام لاق حاكتلا هب عقو ي مدل ءابعلا ٠ هرشن بج وولف! ابك علام
 داو لاسنا جرت ب ملأ اه انادي العرف هادا نادل لاه هل ]وي خص هنبأ |

 ةيلع قادصلا نأ بالا يمسي نأ الا مالغلا لام كي قادصلاف لام مالغلل ن احا

 واللع ىف كلايم -لاقةويبا ميال ةيس ناو اريخع ناك اذا نبال لع ثباث حاكتلا كلذو ْ

 كلذ نا قادنصلا فض ن ,رع أاهوبأ أوفعيف :ركب يجو اهب لخدي ىا لبق ةنارما لجررلا |

 الا هباتك تي لاق ىلعتو كرابت هللا نامل مسوين ايا زسالبلا)

 فن الو هف حاكللا ةدقع هدب يذلا اوفعيوأ نهب لخد دقىتللا ءاسنلا نيف نوفعي نأ |

 9 لاف يلدا ةيلعو هك كا لادم حل دا ع اوركبلا هتنبا |

 انهي: لكشف نأ لبق ملستف يفار وظل اد يدوهيلا تحت رتينارصنلاو ميديا كيف

 : ىندا كلذورانيد عبر نم لقاب ةأرملا ريس نا را ذئاب لانا ةادص ال

 0 عطقلا هيف بج

 5 ٠ قويسبلا هانييشلا 5

 كف يينطت نبادإلل نيرمع نأ بيسملا نب ديعش نع ديعس نب يبي نع كلام

 / نب نع كلام « قادصلا بجو دقفروتسلا تيرا اذا هنأ لجرلا اهجورت اذا ةآرما

 اروتسلاامهيلع ثيخراف هتارمأب لجرلا لخد اذا لوقي ناك تباث نب ديز نأ باهش
 ١ كمنب اذا ؛لزقي ناكح بيس نبا دعا اهعلي دنا تلازم ع قادنقلا رسولا
 اتش هيو كلا انو ل

 ماسلا
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 0| ' ركبلا دنع مافملا 5

 || ركب يبا ىب كلملا دبع نع مزح نب ورمع نب دج نركب يبأ نب هللا دبع نع كلام
 || لا ىلص هللا لوس نأ ميبا نع يموزخملا ماشه نب ثرامعلا نب نجرلا دبع نبا

 ْ 000 لل لو يارس الالات قع سمر ميإس ما جوزت نيح ملسو ميلع !

 ١ ياللا فلاقف يوردو كددغب ثلث ىشش دون لل يم زاملاواس وانو قرع '

 | د1 بيغلل ميسر كلل لوقت ناك دا كلام نب نسفا"نع ليوطلا ديج نع كلام: |
 ْ ٠ دلهي سقي لاف طورت ل ىتلاريغ ةأرمآ مل تناك ى ناف اندنعرمالا كلذو كلام |

 اا مدت كانا ايلا وزد يتلا لعب هس الو ءاوسلاب ؤزت يتلا ماباىضمت ||
 | ١ انا ف وارسل يرجي الاخ ا

 || جرخ ال منا اهجوز لع طرتست ةأرملا نع لتس بيسملا نب ديعس نا مغلب منا كلام |
 ١ قي تجل ارمالاف كلاب لاق ءامن نأ اهب جري بيسللا نب ديعس لاق اهدلب نم ابا
 ا :أ ال نأ ءاكنلا ةدقع دنع كلذ ى لاك نأ: ةارملل لخزرلاظرش اذا م

 لال وأ قالطب نيمي كلذا فيس نوكي نااالا ىوشب سيل كلذ نا ىرسنا الو كيلع |

 3 ممزليو ميلع كلذ بجبن |!
 0 هس سلا موت, الييغأا لاكن 5 ْ

 | | انعانر نارزلا نب نمرلا دبع نبر يبزلا نع يضرقلا ضعاف نبروسملا نع كلام. |
 | ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر دهع كيس بهو تنب .ةميمت متارمأ قاط لاومس نبا |

 | اهقرافف اهسسمي نأ عطتسي ملف اهنع ضرتءافرببزلا نب نجرلا دبع تححكنف ائالث |
 | هللا لوسرل كلذ ركذف اهقلط ناك يذلا لوالا هج وز وهو اهحسكتي نأ معاف داراف |
 | ءاليسلا قوذت ىتح كل لت ال لاقو اهجيوزت نعهاببنف ملسو هيلع للا ىلس |

 ]| ةنيلعاللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نع ده نب مساقلا نع ديعس نب يمه نع كلام
 ' [| لبق اهقلطفرخا+ 0 ا يا وا ظ

 0 تلاقف اهجوزتي نأ 0و” ايهورلا راسب ليه اهسنيمو ْ
 .ةستارما قاط لاجر نع لثس دج نب مسانقلا ى ا للفشل اتي كاانلتض ىرثدا |

 اسبهجوزل لك له اهسمي نأ لبق اهنع نامف ةرخآ# لجر هدعب اهجوزت مث عنبلا |



 كلام لاق اهعجاري نأ لول اهينوزل'لهال دمع نب ىناقلا لاقف اهجارب نا لوالا
 ابهباصا ىاف اديدج احاكت لبقتسي ىتح كلذ هحاكن لع ميقب 0 ليشمل

 * ياس كلذ كيس
 3 سا |

 لاق ملسو هيلعدللا ىلصاللالوسر نأ ةريره يبا نع جرعال نع دانزلا يببا نع كلام

 تا اهتلابخو ولأ نيم الو اهتموا ةأرملا نيب عيجي ال
 ابسطي ناو اسهتلاخو أ اهتمع لع .ةارملا كنت نأ ىبني لوقي ناك هنأ بيسملا نب ديلا
 2 ةريغل نينج اهنطب كيو ةديلو لجرلا

 7 ٠ ةتارما ما لجرلا اكن سزوجب الام 5

 ا يوت لور وب سمان نارام كخ دسس سني
 سسيل .ةيهبم مالال تبائ نب ديز لاقف اهما دل لحت له اهبيصي ىا لبق اهقاف
 دوعسم نبب هللا دبع نا دحاور يغ نع كلام + بئابرلا كبس طرشلا امناو طرش اهي

 هب صخراف تسمم ممنبالا نكت مل اذ هبال دعب مال اكن نخب مفركلاب وقوى
 اني لان يك نسل فا زيحاف كللذا نع لايقف ميدل مدق دوعسم نبأ نأ مث كلذ

 ىنأ ىتح هلزنم ىلا لصي ملف هنركحلا ىلآ دوه.سم نبا عجرف بئابرلا كي طرشلا ||

 ويصح لحل ا كدعا كلام لاق هتارمأ ق :رافي 0 يذلا لجرلا

 هيلع نامرجو اعيج امبقرافي و هتارما ميلع مرت هنأ اهبيصيف أهمأ ل كتي م ةارملا هتنحت

 لاسقو مال قرافو هنارما هيلع مربجت مل مالك بصي مل ناف ماللب اتا دفا ىاكاذا ادب
 2 ادبا اهمأ هل لت ال هنا اييبصيف اهنا ركحني مع ةارلا جوري لس رلا كي

 *اناز اينجل اعود كح 5 ا ا هنيال الر ةيبالا ليخل]

 ام مرح امناف مكئاسن : نابماو لاق ىلعتو كرابت هللا ن ال كلذ نم أئيش مرحي ال

 تير ل ديو لع ناك يبوزت لكحف انزلا ميرعتركحذي ملو اجبوزت ناك
 ايديع سانا وا هيام ملا تركن يللي ةلالسلا قزتلا لرب بف ةنارما ةيما

 ا .تستا ول ا ا ما لجرلا ح حاكن 5

  اهحسكتي و اهتنبا ركيي هناءاههيف دعلا هيلع م 1 زي لجرلا يف كلام لاق
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 0 _ يسلب ب بيا مهلا مرح يذلا >2 0 هياسأ هنأ كلو ءاع نا

 ا اوال سيستلال يقل
 ال ل ا ال و ابكي هاب حلب قولا لولا وكل

 اهما ناصاروه اذا اهتنبا نال لع مرت كلذكف اهباصأو ايتدع فناا اهجوزت

 راغشلا نعىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 كلام *« قادصامهنبي سبل هتنبارخالا هجوزي نأ لع هتنبا لجرلا جوزي ناراغشلاو

 |0000 ١ داري دبا عيجتو نجرلا دبع نعوببا نع مساقلا نب نمنلا دنع نع
 5 كلذ تهركنف بيث 00 , اهابا نأ 0 يراضنالا

 مل ايزسلاب ادم لف ره لجرالا يم ديب مل 00 / بالا ب

 30 ل ل ديس مدس لاراب ف ياس

 قرنثو نابرض عقفغم اب اهجوز برضو باطخلا نبرمع اهبرضف اهتدع كي
 يذلا اهجوز ناك ن اف اهتدع يف تحن ةارما اميإ يناطلا :نيرمع لاش مث امهنيي

 ناك مث لوال اهجوز نم اهتدع دقيقب تدنععا مث امهنيب قرف اهب لخدي مل اهجورت

 نم اهتدع متيقب تدتعا مئامهنبب قرف اهب لمخد ناك ناف باطخلا نم ابطاخخرخالا
 اهلو بيستملا ىب ديعس لاق كلام لاق ادبا ناعمتجي ال مئرخالا نم تدتعا مث لوال

 فو و د وامام 05

 : ا
 أ ةرسعلا لع دغمالاح 5-7 5

 ةتقحت ىناكل جر نع الثسر مع نب هلا دبتو سابع نيل دبع نأ مقلب هنا كلاس

. 
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 00 يهدي ميج نا اهلنا ركن ىلا دف ةرح ةارما |
 ل ابن نا الا ةربجلا لعب دتمالا سكنت ال لوقي ناك دنا بيسملا نب ديعس نع ديعس

 ا عن سر# يلح كلام لاق مسقلا نم نانلنلا اهلف رجلا تماط ن ان
 كلاب دجلا :خب نأ الا ةرعل الوط دج مل اذا مما جوززتي الو ةزحل الوط دج وهو
 نتانصعملا ركب قابل كسنم عطسم مل نودي تسلا 0 |
 2 نا تانوملا مكتايتف نم مكحنابيا تكحلم ام نيف تامل |
 3 ىنزلاوه تععلأو مكن ىعلا |

 5 اهقرافث هتحت ينتاك دق ضال كابي اح رلا في لح ام 85
 لجرلا يفلوقُي ناك هنا :تباثىب :ديز نعى رجرلا دبعئنا نعايراهش نبا نعي كلام

 دغلب هنا كلام م ةريغاجوز سكتت ىتح هل لاحت ال اهنا اهيرتشي مث ائالث تما قلطي ظ

 هل هيراج هلادبع حدب دك ع الثسراسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس نا |
 ا[ ال الاقف نيميلا كلمب دل لست لج هل اهديس اهبجو مثلا دبعلا اهقلطت

 | تما هتتعت تناك لجر نع باهش نبا لاس هنا كلاس « ةريغ اجوز سكتت ىتح

 | اهقالط تبي مل ام هنيمي كلمب هل لت لاقف ةدحاو اهقلط ناكدقو اهارتش ءايقدلا ٠
 0 لدرااو ندب 1 خاسر كت ىج دس كامل طالما اف |[

 تدلون ىدللا كولا كلذن هايل نأ يكن ال اهنا اهعانبي مث دنم دلتف عمال يكتب
 0 ا سس و ينو نم دلت ىتح بأ ينو

 ' 3 ملعا هللاو وك ايف ل ايزيعلا كلذي هدلو أو مأ تن تناك هدئع تيضتنوو م :ليلل

 ا اهتنباو ةارماو كلمب نيتحخالا مباصا مهارك ثيم ءاج ام 8

 |. لاقن. وجال نسب اهادتي ارا ظرف نييبلا كلن نم ايكناز ةازلا سفير سا
 ةصيبق نم. ناهش نبا نع كلاس + كلذ نفع ئقنراعيج اهربخا نأ نحا امارذع ظ

 ظ ا 8 ا
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 00 را ا

 0 اا و

 كلذ هبشأ اموا مباتكوا ءقانعوا ماكتب اهتخا جرف هيلع مره ىتح هل لت ال |

 0 ةريغ دبعوأ هدبع اهجوزي

 00005 رايتايست اللاتن ميراج نال تضر: ىاطخلا نيرمع نأ هغلب هنا كلام ظ

 | ديعس نب يح نع كلام « اهيلا طسبلا ملف اهتؤا دق يناف اهبرقت ال لاقف .ةيراج |

 |  ةاقيتس يل ديراح تير قا دع نب ساقلل لاق لمعت برا |
 1 ا سدس ناس وا تيلاف قارنا نم لجرلا نلف اهنم نسلم يقلل

 | .هلبع يبا نب ميهاربا نع كلام « كلذ نع مساقلا ةاهنق اهاطي يببال اهيهاقا دعب |

 أ دق لاقف اهنع ملاس مث ةيراج مل بحاصل بهو منا ناورم نب كلملا دبع نع ||
 || كنم عروأ ناك ناورمل كلملا دبع لاقف اذكو ا نأ تييج أ

 : 0 مهفشكنم اهقاس تبار دق يفاف اهبرقتال لاق مث ميراج ىدنال بقر :

 | 010 املا الحا دانا 5 |
 1 ب لوسقي ىلعتو كلاب هلل نال مةينارصن الو ميدوهي عما اكن ليال كلام لاق |
 ا مكلبن اال ا ارا ريدا م تراتستفملا و كقانمو ا ممل 0

 | مكتم عطتسي مل نمو ىلاعتو كرابت هللا لاقو تاينارصنلاو تايدوبيلا نمر ئار 0
 0 ا ا عملا وك نا

 ملو تانوملا ءامال اكن ىرن اميف هللا لحا امناو تام ا» 8 را

 "ايمتحت مينارصنلاو فرد لا نامالاو ظينارصنلاو تندوملا نيالا لها ءاما للك

 7 نيميلا كلمي .ةيسوجم هما يطو لحب الو نيميلا كليب اهديسل
 نري سال كيل هيك انف 32

0 
 مررت ل ا ار لاف نا بسلا نالادبغس نع باسل 55 نعكلام



 ا

 ساو ا لل ات 5
 || اهْسيف احكن اذارعلا امال, نصت كلذ لوقي ناك تكدردا نم لكو كلام

 | ناإ الا دلا ةرحلا نضحت الو اكنب اهسم اذا ةرحلا دبعلا نصي كلام لاق

 | ىتح نصح# سيلف قتعي نا لبق اهقراف نأف مقتع دعب اهسميف اهجوزوهو قتعي
 ْ 5 نأ لبق اهقاف قرع تست تناك هبال تاس نيل ل

 1 اس يال البت ديت ةنحل قيرعلا تح دكا ماا

 | 0 قارا رحنا ملسمل درسا
 0 0 اكن ١
 5 نع بلاط يب نب يلع ب ذه اف كب لا دبع نم باهشن وأ نم
 | عتم نع ىبن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ بلاط يبا نب يلع نع امنيا
 |  فاع نا نع تاو عيانسالريحلا 7 نعوربيخ موي ءاسنلا

 | نبا د ال يسبلا كن يفلان يرسم يدي كسار 5

 ْ لاق :ءادر رجب اعزف باطلا نبرمع 1 منم تلين ةدلوم ةارماب عتمتسا ميما
 0 ثجرل ابين تمدقت تنكولو مغتملا ةذه

 ا 0 ماكنا 1
 ا 20 0 يبا نب .ةعيبر عمس منا كلام
 ْ هديسدل نذ ا: لا لإ بلع دبعلاو كلام لاق د كلذ فين فيعسام رجلا

 أ نالام لك لع امهنيب قرفي للحملاو امهنيب قرف ديس مل نذاي مل نآو هحاكن تبث
 || نأ متارما كلمي جوزلاوا منارما متكلم اذا دبعلا ين كلاملاق ليلحتلا اكنلاب ديرا
 | مل هدعب"حاكتب اعجارت ناو قالطربغب ام سف نوكحي مبحاص امهنم دحاو لك كلم
 1 | منم ةدع كي يهو متكلم اذا منارما متقتعا اذا دبعلاو اقالط دتقرن ةرفلا كلت نكشت

 2 ديدج حاكنب الا اعجارتي مل

 ع حس ا ا ا ا تك م ااا | ]| | | ذذذ ++ +++ اا ال هت االللال7-7-2227-1042------0220--9-9-9-9235-59-2-9-99ب97-ب27- “ا “<
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 ملبق متجوز تلسا اذا كرشملا اكن ْ

 وديلع هللا ئلص للا :لوسر دهع هي نكماسن نأ ةغلب هنأ بايش نيا نع كلام

 نب ديلولا تنب نهنمرافك نإسأ نيح نيجاوزاو تن ارج اهمريغ هو نيضاب نإسي ْ

 | طابور اييرذو فلا ىب بالسلك عينا نب ناوفص' ست تناكف ةرقلا |
 ريع نب بدو همم نمل هي لل نس هللا لويررمل ل ا ٍْ
 ىلع هللا لوسي ةامدو مةيما نب ناوفصل اناما ملسو هيلع هللا ىلص هللا ْ
 مدق اهلف نيرهش ةريسالاو هلبق ارما يضر نافديلع مدقب ناو مالسال ىلا ا ْ
 دماي لاقف نئانلا نيوةر لع ةادان ةقادزب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع ناوفص |

 00 رس وع سلا

 اعوط لب لاقف اهرك ما اعوطا سالو دار اك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مغص يرخ مث هدنع يتلا حال.لاو ةادالةاعاف ١

 ةيلع هللا ىلاص هللا لوسر قرفبملو 0 مارا ا تنصل اين يعود كو |
 احنا كلذب ةتارمأ ةدنع ترقتساو ناوفص ملسا نوح هقارطا نبيا نب ملسو ْ

 مسنارما 00 ناش 0 لاق هنا 6 0 ١

 (ٍ 0 ابنه ىف الارفكأار أدب ميق '

 ماسثه نب ثرامعلا تنب ميكح تم نأ ب ايش نبا نع كلانم.# 00 0 1 ْ

 00 ل ١

 7 9 اف ملا مع 0 هيلع هلل ىلض دلل ل م ذيبان هالسال 00 'ز

 ” نو يا هدول لبق لجرلا لسا او كلاس لاق كلا اينضت 1
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 ْ اركحسمت الو هبادنكح كيس لوقي ىلعتو كرابت هللا نال ملست ملف مالسال اهيلع ضرع .ٍ

 # رنفاوكحلا مصعب ظ

 : ا ل ا
 ١ اللا لوسرل ءاج ىوع نب نجرلا دبع نا كلام نب سنا نع ليوطلا ديجج نع كلام أإ

 : هنأ هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلاسف ةرفصرتا هبو ملسو هيلع هللا لص

 ْ بهذ ىم ةاون ميز لاقف اهبلا تقس مك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف جوزت ١

 هنأ ديعس نب يني نع كلام هم ةأشبولو ملوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 الوزبخ انهيف ام مميلولاب ملوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يغلب دقل لاق
 ١ 0 دك بامح ب نادل ايلي هنا حسا يالا

 ١ هيلع للا 0 هللا 7 نوعذ 52 نا:لوقي كلاصا نا ليل ىبأ

 || ككلذ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تبهذف سنا لاق هعنص ماعطل ملسو
 || هللا ناص للا لوسر تباري - 01 هيف اقرمور يعش نم ازبخ هيلا برقف ماعطلا

 | مكدحا يورث اذا لاق ملسو ا نا ملسا نب ديز نع كلاسم |

 | ةررذب نخايلفريعبلا ىرتشا اذا 0 ديلواهتيضاننب ذحانلف ةيراجلا ئرتشاوا زازا
 | الجر نأ يكحلا ريبزلا يبا نع كلام ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسيلو همانس

 | ناطحلا نيرمع كلذ غلبف تثدحا ت نيك رفا ارم مع لولا

 | دير رتل يال دقت نارطت شى 3 وتبدا دنا سانا

 وماما هات ضماجا نبا

 2 ع 1
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 ىتش سلاجم في اهقلط لاق دهب نب مساقلا ناريغ ككلذب منيدملا مدق |
 اال سني سيل ثالث لاق هنآ ف ا رمل < نع كلام ا

 جورت هنا يبدخ نب عفار نع باهش ىبا نع كلام « قنعلاو قالطلاو حاكنلا |
 ةناش اتت اييلع ورب وبلا نورك قلو مل

 لعت داك اذا "ا اهقلطن قالطلا هتدشانف اهيلع زباشلار ئاثن ْ

 داع مث اهعجأر مث ةدحأو 0 را 00 ْ

 ال01 تكن نان ةدحاو يقي النا ترتفت ا قالطلا هتدشانف مباشلار ئاثف |
 لل | حبان ةرئال لعرقتسا ىلب تلاق كتقرافا تتش ناو ةرئال نم نيرتام لع
 # ة 21 ا بح كرت نيس اا ديل عرب ليك

 ُ ٍِ ميحرلا ىسجبلا هللا مسبا 5 ْ

 0 0 ل ما شل لا 7 *

 95 01 1 كالا 1 للا 5 1

 طاقيلطت عيام قارما تقلط ا لا تلو را 1

 00 علا نوت , و مالي كلم: يخلط ساي نبا مل'لاقف لع ىيرتااذامف |

 نأ لاقف دوعسم نب هللا دبع ىلأ ْ 0 ١

 اهنا يل لايق لاق كل ليق اذامف دوعسم نبا لاقف تاقيلطت ينامث قارما تقلط |
 سمو ل هللا نيب دقف هللا ةرمأ امك قلط نم اوقدص دوعسم نبالاقف ينم تناب دق |
 اس مكسفنا لع اوسبلت ال مب مسبل اناعج اسبل مسفن لع سبا ْ

 زيرعلا دبع نبرمع نأ مزح نبأركحب يبأ نع ديعس نب يحي نع كلام *« نولوقي |
 ' 1 ناجع نبا نابا ناك لاف 0 ا افا ل ْ
 لاق نم انيش منم دغتبلا تقبا ام افلا قالطلا ناكولزيزعلا دبع نبرمع لاقف ةدحاو |
 ناك مكحلا نب ناورم نأ باهش ىنبا نع كلام « ىوصقلا .ةياغلا دافعا
 بحا !ذنهو كلام لاق ناقيلطت ثالث اهنا غتبلا مئارما قلطي يذلا ذي يسقي |
000 2 

 ١ كلذ علو تول مبلل فيج # ا



 5 نإ 5

 ظ منارمال لاق الجر نا قارعلا نم باطلا نيويم لا نإ فا فلا

 ارتست يملا نيسان هلع باطتإ ارا ,دكحف كبر هع

 اف مااساعطلا ونا ريك ارسل ل 0

 كتقدص ام ناكحلا اذه ريغ فيس يتفلحتساول لجرلا مل لاقف كبر اين ل

 ل 4 اطخلا 0#

 ل ا 1 9 1 رب هللا

 لاقف قل هذيل 0 0

 2 ناقيلطت نالن :ابنا كنم تئرب و ينم تئرب , منار لوقي لجرلا فلم
 مال ابنا ضنئاب وأ يارب وأ :ةيلخ ترنا:دتارمال لوي لج رلا تيس كلاس للك ٠

 ما دارا ةدحاوا اهب لخدي مل ينلا غب نيديو اهب لخد دق يتلا ةاريل تاقيلطت
 0 0 يطلب مايسروا لاق ى اف اثالث

 3 5008 ك*مسعومس 0 نسحأ اذهركلام لان ا ل ابيلمتاا

 8 4 رو نإ

 كلج نروأ# نجرلا دبع ابا اي لاقفرمع نب هللا دبع ىلا ءاج الجر نأ مغلب هنا كلام

 | تلاق امك ةاراريع نيالا دبع لاقف ىرت اذامن اهسفن تقلطن اهديب قارمارما
 أ( كلام هم هتلعف تنا لعفا انارمع نبا لانقف.ى نحرلا سانا اه نضتال ليلا

 تسق ام ءاضقلاف اهرما هتارمآ لجرلا كلم اذا لوقي ناكرمع نب هللا دبع نأ عفان نع

 اهب كلما نوكيو كلذ لع فلحيف ةدحاو الا درا مل لوف :رابياعركحني نأ الا مب

 4 كيليتلا سدا قيلت وب نراهن نب 5
 007 رخو وسلا وبول بش ا وز اونلا 6 لن <



 تكمل

 ادلع هناا اوال يم 5 نأ

 ١ كلجام ديز ىل لاقفا ىفرانع اهرما زارنا 'نكام لاقف كناشن اكديو 0011|
 0000 تكلا تيار قددلو ىف ابنا تعش نا اهعجترا ديز دل لاققدقلا لاكن
 | ايرما متارما كلم فيقث نم الجر نا بيبا نع مساقلا نب نجرلا دبع نع كلام
 || تلاق مثرجلا كيفب لاقف 00 1 ديس قالطلا ت 2-7 1
 0 كلاب فاست مكحتلا نب ناورم ىلا امصتخافر جلا كيفب لاقف قالطلا تن )
 أ هاريو اسقلا اذه مبجع /تاقلا نك 55000 د د 00 2

 | يلا كيحلاو در ل نسحأ أذهو كلام لاق كلذ كب عمسام

 8 هيما يا ايلا ا
 || لعب كبطخ اهنا نينموملا ما دقشتاع نع مييا نع مساقلا نب نجلا دبع نع كلام |
 | نمجرلا دبع لع اوبتع مهنا د ميما, يبأ تنب ىبيرق ركب يبا نب نجولا دبع |
 "ادد كلذ ةركدت نجلا دبع ىلا ةعئاع تلساف سقئاعإالا انجورزاماولاقو"|

 ا دكللام و اقالط كلذ "11 اج زير ادامدي غرم لص 1
 صفح ثج وز ملسو ميلع هللا ىلص يببنلا جوز فةمشثأع ى نأ ميبانع مساقلا نب نجرل 1 ْ

 ظ يلو لاق نهر ادبع مدقامإف ماس هلايوقاع - نجر ذا درر قييردلملا 0 ْ

 ١ش فللؤا نافرذنملا]لاقن رييزلا مرو رخل ىفيفاع نايلكف ضياع رافت 5006 هب أذهج عنصي ِ

 يصل

 وذل دن صفح نوف هيت: د لاا را دم لاف نعرلا مدي 1

 كلام *« قالطب كلذ 00 يضفي أو ميلا كلذ درتنف 0 هتارمأ 0 ْ

 اهرما اهج وز اهكلم اذا ةكلمملا يف كلام لاق قالطب كلذ سيلف هدنع تررقو هقافت ملف

 امهسلجم يف امادام ابل وهوعو هش كلذ نم اهدي ن 525000 كلذ نملبقت ملواقرتفا 0

 3 ها 71 د

 01011 لوك لحسم اسملاط نا نب نلع اا وع ناراك نم دانا

 ريغ يب احبت : ةنحكحبتسم ماب بج ججب77»و» 5-٠ مييوصسس# - ص0 ياابو بباب
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 | ففقوي ىتحرهشأ مهعب رآل تصم ناو قالط ميلع عقي مل منارما نم لجرلا
 دبع نع عقاد ينج كلالم و اهدصوسمالالةىااعللا اال امأو قلطي نا امان

 ْ معبرال تصم اذا مناف متارمأ نم ىلاء لجر اميا لوقي ناك منارمع نب هللا ْ

 | ىتحربشال هعبرال تضم اذا قالط ميلع عقي ال أو عوفيو وأ قلطي تح تفقوريش هال

 ىلا نهرا يع يوك ادار تسلا نب ديعس نأ نيادبش نايا ل« اللام نع

 | هقيلطت يبفرهشال معبرالا تسم اذا اهنا متارمأ نم يلوي لجرلا في نالوفي ||
 | نيناواررم نامي دف كلام و ةيسلااف بيكم سويس را دا
 أ ريشالا تعبرال تضم اذا اهنا مئارما نم ىلا اذا لجرلا في يمصقي ناك مكحلا |
 1 ناك كلذ لعو كلام لاق اهنتدع في تماد واذ طبخ رلاابيلع دلو قيلطل ىه |

 | ,ديسنع قلطيف فقويف سيئارما نم.ىلوي لجرلا كيس كلام لاق نراهم ني ب
 | الف اهتدع يضقنت ىتتح اهبصي مل ناب بتارما جرب مريم سيال :
 ْ ىناقرذعلا ن فال ةدويعتا انه نأ نحت أ ضرم نمردع عل نوكي قالا اهيلعملا# ايش ْ

 | اهبصي مل ن اهينافاع كلذ دعب اهجورت من 3 اهتدع تصم ناف اهيلع تبان اهايا هعاجترا |

 | اليك الابر ىالطلا يل لبعد يو 0 ناف امضيا تققو ربشال سفيرالا كيضتش ا |
 || لبق اهقلط مث اههكن هنال ةعجر اهيلعدل نكي ملورهشال معبرال تضم اذا لوالل |

 : تربت هنا نم يطب لجرلا سدا لاف معجر الو ابيل هل ةدعالف ايس
 | ضقت. نإ. لبقريس) عبرا يصتت انهسني الو عترب مل قاطيريمالت عسر |

 ظ ناسك اهتدع يصقتت نا لما ور رد قالطديلل ضيا فيلل ل0

 | تعيس ام نسحا اذهو اهيلا هل ليبسالف اهبيصي نا لبق اهتدع تضم ناو اهب قحا |
 أ رهشال ةعبرال يصقنتف اهقلطي مث هنارما نم يلوي لجرلا فيس كلام لاق كلذ كيس |
 ؤ قالا ةدم تنمو أو يب ولو هوخ أ ناتقيإطتانملاق| قالظلا دع ءانطقنا:لابق |

 || بفن قوت ثناك ىنتلاز هشالا_هعبرالاى ا كلذو قالظب ءاليال/كسيلفرهشالاةعبرالا لبق
 || مث ارهيشوا انوي هنارما اطي ال نا فلح نمو ةارماب ذئموي ذل تسببلو كتسصم اهدعب

 : يف فتوي امنأ ءاليا كلذ ىن وكي الر هشالا معبر ال سرثكحا يصقنب ىتح نككحم ظ

 ا نارا اسلي ال نا بل ايافويسال سرا رجس لراس ا
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 ا اال الا رس ضجلا كفايع اطال دم ا ااا
 | مطفت ىتحاهاطيالن اهنارمال فلح سمكلام لاق فقو هيلع نكي ملودنيمب نم جرخاةدنع

 ١ ءالبأ هرب ملف كلذ 00000 ٍ اظووبا نب ىلع راوعلب دقو ءاليأ نوكي ال كلوا اهدا

 ِ سجال هلا #

 000017 هيلع رلورصلا ءالبا رتضاوه لاقف دنيعلا ءاليا نع نابش نبا لاّسنا كلاك

 ناريس دشلا اهلا
 5 ا عي حلا حل :

 000 مساقلا لاس هنا يقرزلا ميلس نبرمع نب ديعس نع كلام
 20006 لا و اس اهجوزتوه نأ ةأرمأ

 نيواظ ل سرا ا تال ةغلب هنأ كلام

 1 ماسلا 0 ل ا

 0 0 دنع 0 3 ظعبيب ر 0 فاراكم 3 0 0 هلع سل هنأ

 6 اال نا لع نم يباع 000000
 '00 كاك ةنارما نمزهاظتي لجرلا فيح كلام لاق اديكسم ىيتس ماعطاف

 ةرافكلا ميلعفرفكي نأ دعب رهاظت ب مصل و يلع سيل لاق ظ

 قرع مراححملا تناوذ سراهطلاو لد*هريعمشس رباع كلذو 00 رفكي ىتح 0

 ىعتو كليم هللا لوف كيب تللام لاق انهط ءاسنلا لغ :نسيلو هاوس 0 معاضرلا

 ظ رهاطتي نأ كلذ ريسفت أ نعيش لاق اولاق ال .نودوعي مث مهئاسن نم نورهطي نيذلاو

 تبجو دقف كلذ لع عججا ناف اهتباصاو اهكاسما لع عمج# مث هتارمأ نم لجنرلا

 ةافك الف اهتباصاو اهكاسما لع اهنم ةرهاظت دعب عيج ملو اهقلط ى أو ةرافكلا هيلع

 0 اا دما ةانكركجب ىلح وسو ند كلذ 0 رن نبا هللا أاق هيلع

5 



 0 تحسم 7 حا

' 

 ب طا[ -

 ظ اهاظي ا .لبتراهطلا ةانكدلش ابنه واكل
 | نم عوفي نأ ديري ال اراضم نركي ىنأ الا ةداظم كب ءاليإ لجرلا لع لخديالو

 || لسجر نعرييزلا نب ةورع لاسي الجر عمس هنأ ةورع نب ماشه نع كلام. ةرهاظن
 || نسب ةررع لاقف يمارهظك يلع يهف تشع ام كيلع اههحكنا ةارما لك هنارمال لاق

 # بقر قتع كلذ نع ةبزجيرييزلا

 0 9 !ازانيبيط

 | دثا.ديري كلام لاقرحلارابطوحن لاقف 'دبعلارابظ نع شابش نبا لاس هنأ كلا ١

 | ناريشرابطلا كي دبعلا مايصو بجأو ةيلع دبعلاراهظورععلا لع عقب امك ميلع عقب

 موصي بهذول هنأ كلذو ءاليا هيلع لخدي ال هنا هتازمآ نمرهاظتي دبعلا كثي: كلام لاق

 8 ا علا 7 9

 تقتغا ابنا البلا نشسلا ىدحا تناكف نيس نالث ةريرب مم ناك تلاق اهنا

 لوز لكدر تعا ىن ءالولا ملسو هيلع ددلا ىلصانلا لوني, لاتءاهج ناتي ا
 لاتنف قكللا مدأ نم مدأو زبخ هيلا يرقف محابروفت عمرو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا

 كلذ نكلو هللا لوسراي ىلإب اولاقف محل ابيف .ةبربرا ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاقف ةقدصلا لكان ال تناو ةريرب لع هب قدصت معل

 يف لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ع يده اّلوهو مقدص ابيلعوه 1

 ناو كلام لاسق ابهسمي مل امرابجلا ابل نا امال قتعتف دبعلا تحت نوكحن دعمالا

 تعدأ امب قدصت الو مهتت اهنافرايلا ابل نأ تلهج اهنا تيعزن اهجوز اهسم |
 ريبزلا نب ةيرع نع باهش نبا نعدللام ه اهسمي نا دعب اهلرايخ الو لاهجلا نم
 ذئموي ةمأ ىهو دبع تحت سناك ءاربز اهل لاقي شيرق نم يدع يبل ةالوم نأ

 تلاقف يبتعدف ملسو هيلع للا ىلص يبنلا جوز تصفح يلا تلسراف تلاق تقنع
 ا .

 ا

 .انالئدتقرانف قالطلا مثقالطلامثقالطلاوهتلقف تلاف وش رمال( نم كل سيلف كسم
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1 0 
 ا دك دلال كبل كلام لاع ثفاف كرءاسناواو توق كئاغ نافربغت اهناف

 ظ 0 ترانا اذا اهنا اهسييوا اهب لدي نأ لبق قتعت مث دبعلا تحل و
 00011 لوني ةعيساللا ناهش نيا نع كلاس ه اندر مال كلو مقيلطت يفر اهل |
 ٍْ ا لاذ كسا كلزو كالا لاق قالطب د كلذ يلف ترانعاف ةنارمآ لجرلا |
 | لأآاق ىأو انالث تقلط دقف اهسفن تراتخاف اهجوز : اهريخ أ اذا : ةريخملا في كلام ا

 000 001 راو تفل ام نصل كلو كلذال نييلق ةذعاوالا نيرا ْ
 ( الأ لابقتا مل ى ثا ةدحأو تلبق دق 1

 أ 2 لجورع هللا ءاش نا اقارف كلذ نكحي ملو اههحاكن لع هدنع تناقأ ةدحاو ||
 ا بلا كيل ا ا

 ' || تنب ةييبح نع ةتربخا اهنا. نهرلا دبع تنب ةرمع نع ديعس نب يه نع كلام |
 ١ || ىلص هللا لوسي نآو سامش نب سيق نب تبأث تحت تناك اهنا يراصنالا لهس
 ] ك0 ]ال ياانلا ف هبابدنع له تدب مبيبح دج وف يبصلا ىلأ جرخ ملسو هيلع هللا ٍ

 لاقف هللا لوسراي لهس تنب متبيبح انا تلاقف هذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس |
 ا | هرب تااناهجورءاجا كن اهج ولن ابق نب تبانالو اناالسلاقفكاناشاتم |
 ْ تلاقفركذت نأ هللا ءاشن ام تيركذف لهس تنب مبيبح هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا ْ

 1 ذخ تبادل ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاقف يدنع ين اطعا ام لكدللا لوسرأب ةبيبح ْ

 || يباتنب ةيفصل ةالوم نععفان نعدلام ه« اهلها تيب يف تسلجواهنم ذخاف اهنم |
 , || كلام لاق ربع ىب هللا دبع كلذركتي ملف اهل يش لكب اهجوز نم تعلتخا اهنا ديبع ٍ

 00 اهيلع قيضو اهبرضا اهجوز نأ ملع اذا هنأ اهجوز نم يدتفت يتلا ميدنفملا ث ْ
 ( يذلاو عمسأ تنك يذلا اذهف اهلام اهيلع درو قالطلا ىصم اهل ملاظ هنأ ملعو '

 ' 4 ١١ !اهاطعا ايمرتكاب انهجتوز نم الرملا ىدتفت ناب نماب الواندنع سانلارما هيلع |
 ا يش حا عغلا قاس 5 ٍ

 ظ 000 احا دل انعم فني عير لا لان ماقالوا

 : ا م رانا جيم هاجم يرام
 كس سس سمس سس سس
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 ا نأ هغلب هي كلام هي دنقلطملا ةدع اهتدعرمع نب هللا دبع لاقو هركي ملف نافع نبأ

 | ةدع ثم مملتغملا ةدع نيولوتن اونأك يرابيش اوراس ا 0 0 سلا يا ا

 ْ لاخلا الا اهجوز ىلا عجرت ال اهنا تي :فللا فب كلام لاق ءورق منإلث مقلطملا ا

 | قالطلا نم ةدع اهيلع هل نكي مل اهسي ىا لبق اهقرافف احكنوه ىاف ديدج |

 ٍْ نيا نب اا لا دف اعباتتم اقالط اهقلطن اهقلطي نأ لع عوشب اهحوز نم ةارملا ١

 0| د نامللا الل ا ا نإ ا

 أ ءاج يناجعلا رميوع نا ةربخا يدعاسلا دعس نب لهس نأ باهش نبا نع كلام |

 11 ف ا ملسو ميلع هللا ىاصدهللا لوسير كلذ نع مصاع لاستف ؛

 ْ مصاعاي لاقفريبوع هءاج هلها ىلا مصاع عجر ايلف ملسو هيلعدللا ىلص هللا 00 ظ

 1 رك دهر ينان ملرميوعل مصاع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر كل لاق اذام ١

 || يهتنا ال هللاورييوع لاقف اهنع هتلاس يتلا متلتسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |
 ْ لاقفسانلا طسو ملسو ةيلعدللا ىلص هللا لوسر ىتاىتحرميوعلبقاف اهنع هلاسأ ىتح ظ

 ا لاقن لعني فيك ما هنولتقتن هلتقيا الجر هنأرما عم دجو الجر تيرا هللا لوسراي ٌْ

 | لاق اهب تاف بهذاف كتبحاص ليسو كيف لزنا دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي |
 ْ امهنعالت نم اغرف الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف لهس ظ

 || لوسر ةرماي نأ لبق اثالث اهقلطن اهتكحسما نا هللا لوساي اهيلع تبدكر ميوعإلاق |

 ١ نينعالتملا نس دعب كلت تناكف باهش نبا لاق كلام لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 | قتعلاو امهنني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفف اهدلو نم ىفتتإو ملسو هيلع هللا
 ا محل نكب ملو مهجاوزا ىنومري نيذلاو ىلعتو كرابت هللا لاق كلام لاق ةأرملاب دلولا ْ



 د ثا اع

 ١ تالاو نيقداملا نمل دنا هللاب كاداهش عبرا مهدحا ةداهشف مهسفنا الآ ءادهش '

 اش هيورا ديشت نأ ناذعلا ابن ارديو نييذاكلا نم ناك نأ ميلغ هللا دانعل نا 00
 ةدابتملا نس ناك قا اههيلعاللا ببضع نا ةسانلاو نييذانكلا نإ مئاذللاب 0000
 ال1 سقن ندكا ناو اديا ناهكاشي ال نينالتلا نا اندنع عنسلا كلام 001

 الو اهيف كش ال يتلا اندنع دقنسلا اذه لعو لاق ادبا ميلا عجرت ملو دلولا مب قعلاو
 ركحلا مث دعجر ميف ا ا ا رع ظنارما لحرلا نراف اذار, والتكا

 ناي ملام متعدا اذا منم نوكي نأ مبشي اهلج ناكو الماح تناكاذا اهنعال اهلج
 | ةئدتلاو اندنعرمال اذبف لاقدنم هنأ نزرعي الف نيف كشي ىدلا نامزلا نم كلذ نود

 نا دعب اهلج ر كحنا ناو اهنعالي ملو دعلا دلج اهقرافي نأ لبق ينزت اهأءر مدأ معزي

  5ةمإلاو دح يسكولمم 1 ا ل |١ ا

 نأ كلذو اهباصاف ىهادحا جوزت اذا ملسملار حلا نعالت دةيدوبيلاو .ةينارصنلا ةرمحلاو

 اذه لعو جاونالل نم نبف مهجاوزا نومري نيذلاو مباتك كي لوقي ىلعتو كرابت هللا
 مينارصنلا ةرلا وا ةلسملا ةمالا ةلسملا ةرمحلا ةارملا جوزت اذا دبعلاو ةنيدملاب اندنعرمالا

  0ايو رغب ملودحلا دج نعنلي!ىرالبق ع زتاذادناةسماحلا فنعتلي ملام نينيميوأ
 اح انا ةارلأ تلاقربشالا ةئالثلا تضم اذاف متارما قلظي لجرلا ُكيِم | 000

 اهبرتشي مث اهجوز اهنعالي هكولمملا مما ينو اهنعال ابلج اهجوزركنا نالاق
 افاردال نيعالتملا نا .تنضم عسلا نأ كلذو ابكلن ناو اهاطيال امنا 1 000'
 قادصلا تنصناالا ابل سيلف اهب لدي نأ لبق متجوز لجرلا نعال اذأو ١/9

  0ضم الا لالا ثاريم #7

 يلاوم .ةبقبلا ثويو مهقوقح ممال متوخاو لج وزع اللا بانك كيس اهقح مما مديرو
 ,مهقوتح همال متوخأ تثروو اهقح تشثروو دتيبرع تناك ناو ةالوم تناكرازمما
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 )لد لاسر كلو سورس نب نايس ل زاك نولسلا يقباسو ل

 | اندليب ملعلا لهأ تكيراا ||

 | نب سايا نب دم نس: نابوث نب جرا دبخ نب ديب كيت راب نا قس لال ١
 | اسبح كين | دلادب ملأ سيب نجدي ن نأ لبق اثالث هنأرما لجر قلط لاق هناريكبلا |

 ا ميم لاسا هعم تبهذف يتفتسي ءاجف ||[

 ا ةدحأو اهايا يقالط اهنانت لاق كريغ اج 0 للا 0-00 4 ىرن ال الاقف :

 52 ا تاكا ناو سستم نابع نيالا | ١

 ْ نك امارس سرا 2 ا ْ

 1 يرام ةةدلوو تجللا قد تارا را اج ا ” هتأرمأ ِ

 م ىو حاج نوم ساس هويام

 0 نابل يلب لسا
 0 للا ا

 ني 0 : |بنيبت ةدحاولا ةيرهربا لاقف ملمس كتءاج هتف ير :

 اذا بيلو اندنعرمالكلذ لعو كلام لاق كلذ لثمسابع ىببا لاقو ةيغ اجوز كت ||
 ظ امي التلاو أبنيبت ةدحاولار كبلا ىو يرجت اهنا اهب لخدي ملف لجرلا اهككلم |

 # ا

 وهو يتبل اوبل رولر رامات
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 | لسنل نا سدا يك ا

 1 ضيرم وهو نقلط ناكو لبكحم نبأ ءاسن ثيرو نافع نب نامتع ى نأ جرعالا نع

 | ىوع نب نجرلا دبع ةارما نأ ينغلب لوقي نهرلا دبع يبا نب مععيبر عمس هنأ كلام |
 دبع ضرم ىتح ضعت ملف ينينذاتف تررهط مث تصح اذا لاقف اهقلطي نأ هنلاس ظ

 |0000 تي نكي ل مديل زا عجل اهتلطت دنقل ييروط الف ىفرع نب سيلا |
 || منع هللا يضر نافع نب نامثع اهثوف ضيرم ذئموي نمحرلا دبعو اهريغ قالطلا نم

 لاق نابح نب يحي نب ده نع ديعس نب ىبي نع كلام « اهتدع ءاضقنا دعب هنم |

 ار حو ميراصنالا قلطن ميراصناو هيمشأه ناترمأ نابح يدج دنع تناك |

 بع ىلا امصتخاف صحا مل هيرا انا 0 ام ْ

 كيع نبا لع اذه لاقف نامنع يبش ابلا تمالف تاريماب ابل ىضقف نافع نبا |
 ا 00 الهش نبأ عبس هنا كلام ف بلاط يبا نب يلع 0 ْ

 ضيرم وهو ابقلط نأو كلام قاف غيرت ايناف صضيرموهو انالث هتارما لجرلا قلط اذا |[

 00 1 كد ناو ايلع ةدعالو ثرأ اريملا اهلو قادصلا فصن اهلف اهب لخدي ن !ىلبق ْ

 : "او د بلا رجلا تاربملو ا ْ
 5 ندطلا دم ف ءاججاام ْ

 ا ليا قلل ع ب يدل دع نا دقي ل كلاس |
 ضرسف دقو قلطت ينلا الآ معتم مقلطم لكل لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان :

 ةنأ ناهش نبا نع كلام + اهل ضرف ام فصن اهبسحت سسمت ملو قادص اهل

 000 ب تاتا نع يال للام لاك معتم دولا قفل لاح

 0 اهرثك الو اهليلق قي ىورعم دح اندنع

 0 دوما الط يح ءايهج اذيم 5

 يبنلا جوز مدلس مال اكابتاكن اعيفن 1 لا نايل نم دانزلا يبا نم كلام

 نأ دارا مث نيتنثا اهقلطف ةرح ةارما هنت تناكح اهل ادبعوا ملسو هيلع هللا ىلص
 ةلايسن نافع نب نامثع يتأي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزا ةرماف اهعجاري

 رن |هيج نردخإن ايهلاسف تبان ني ديز ديب اذخاد رجلا دنم ةيقلف د كلذ نم |



 هم
 يكس

 اعيفن نأ بيسملا نب ديعس نع ناهش نبا نع كلام »م كيلع تمرح تمرح

 نيتقيلطت ةرح ةارمآ قلط ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ملس مال ناك ابناكم

 دهن نعديعس نب ةبر دبع نع كلام * كيلع تمرح لاقف نافع رب نامنعىتفتساف
 هيلعدللا ىلصييبنلا يوزدتبلس مال ناك |بتاكماعيفن نا يبيتلا ثراعلا نب ميهاربا نبأ

 نب ديز لاقف نيتقيلطت ةرح ةأرما تقلط ينا لاقف تباث نب ديز ىتفتسا ملسو

 ةرحلا ةدعو ممأوأ تناك ةرح مار هيلع تمرحدقف نيتقيلطت هتارما

 نا اماسف يينعت مقالط حرم هريغ ديو سيف دبعلا ديو قالطلاف حتما سل

 98 ميلع حانج الف مت لو تماوأ ممالغ رتما لجرلا ذخاي

 ةقفن أتاب اقالطظ ةرح قلط دبع لع الو :كوايم اقلظ دبع لعالورح لع سيل كلام

 وهو مدبال عضرتسي نأرح لع سيلو ةعجر اهيلع مل نكحي مل اذا الماح تناك ن أو

 هديس ذاب الا هديس كلمي ال نم لع ملام نم قفني نأ دبع لع الو نيرخأ# موق دبع

 ةارما اميا لاق باطغلا نبرمع نأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب يني نع كلاس ]

 ارشعو رهشا .ةعبرا دتعت مث نينس عيرارطتنت اهنافوه نياردت ملف اهجوز تدقف
 لاعدي ملوأ اهجوز اهب لمخدف ابتدع ءاسضقنا دعب تجوزت ناو كلام لاق لاحت م
 نا لبقابجوز ابكرددأ نأو اندنعرمالكلذو لاق اهبلا لوال اههج وزل ليبس الف اهب
 ني رمع لع سانلا ضعب لاق يذلا نوركنب سانلا تكرداو اهب قحاوبف جدر
 كلام لاق منارما فيوا اهقادص في ءاج اذا لوال ا هج وز ربح لاق منا ناطقا
 اهعجاري مل اهنع بئاغوهو اهجوز اهقلطي ةارملا ف لاق باطلا نبرمع نأ يغلبو
 رخال ابجوز اهب لخد نا منا تجوزتف اهايا مقالط اهغلب دقو متعجر اهغلبت الف
 اذعهو كلام لاق ابيلا اهقلط ناك يذلا لوالابهج وزل ليبس الف اهب لدي ملوأ
 3 هوقفملا فيسو اذه فينس ىلا تعيشي ام بحاأ



 الملا

 أ نضئاعلا قآلظو قالطلا ةدو ء 1 1 5

 ىلص يبنلا دبع لع ضئاح يهو منارما قلطرمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام ١
 لاقف كلذ نع ملسو ميلع هللا ىلصوللا لوسر باطخلا نيرمع لاسف ملسو هيلعدللا |
 ْ | مث ضيحت ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 | نا كلارا ينتلا ةدعلا كلتف سمي نأ لبق قلطءاش ىأو دعب كبسما ءاش نأ مثربطت ||

 | جوز ةسشئاع نعربيزلا نب ةيرع نع باهش نبا نع كلام # 0 ظ
 | ركب يبأ نب نجرلا دبع تنب مصفح نلقتنا اهنا ملسو ميلع هللا ىلص ىبن ٍ

 ' الل ركذت تاكيش نبا لاق مقلانلا 1 ا
 هللا نا اولاقف سان كلذ في ابلداج دقو ةورع قدص تلاقف نجرلا دبع ثنب ةرمعل ا

 رانبطالا ءارقالا ان ءارقال ام نوردت هتقدص اقف ءورق ةئالث هباتك يف لوقب ىلعتو كرابت |
 0000 اا ياا دع نركب ابا عدس لات دنا بايش نبا نع كلاس
 نب ديزو عفان نع كلام ع ,مشئاع لوق ديري اذه لوقيوهو الا انئاهقن نم ادحا ّْ

 ا 00| تدازتاد ولم نيح ماشلاب كله صوحال ناراسي نب ناميلس نع ملسا |
 ْ نب ديز ىلا نايفس يبا نب ةيواعم بتكف اهقلط ناكدقو مةنلانلا تضيعلا نم |
 ظ ةضيعلا نم مدلا ثي تلعد اذا اهنا ديز ميلا .ب بتكحف كلذ نع ملاسي تبان

 أ نع دغلب منا كلام ه« اهئريالو مئرثالو اهنم ىئربو منم تئرب دقف منلاعلا |
 |راسي ىنب ناميلسو نجرلا دبع نبركحب يباو هللا دبع نب ملاسو دهم نب مساقلا ٌْ
 متلاقلا عضيحلا نم مدلا في مقلطللا تلخد اذا نولوقي اوناك مهنا باهش نباو |

 عفان نع كلام ه# اهيلع مل ةعجر الو امهنبي ثاريم الو اهجوز نم ثتدناب دقف |
 نسم مدلا فين تلخدف متارما لجرلا قلط اذا لوقي ناكرمع نب هللا دبع نا |
 ال امال رو كلام لاطق .ادهنم كريو هلم تئرب دقف ميلادلا دضيعلا ظ

 دبع نب ملاسو ده ىنب مساقلا ن ١ يدهملا ىلوم هللا دبع يبأ نب ليضفلا نع كلام

 كناب دقف مدلانلا ةضيعلا نم مدلا في تلخدف# ارا تقلط اذا نالوقي اناكمللا

 || نسب ناسيلسو باهش نباو بيسملا نب ديعس نع مقلب منا كلام » تلحو منم
 01 لوقي ب اهش ىبا عمس منا كلام ه هورق مةئالث معلتمملا ةدع نولوقي اوناك مهناراسب
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 ناراصنال سس لاجر نع ديعس نب يني نع كلام *« تدعابت نأ أو ءارقالا ةقلطملا ةدع

 اذا لاق متنضا» ساحب ايلف رضاع طمس اناني لا ا ا ا ا
 ا طمس اب نسل لامايسط ضان رس ا ا
 | | كلذ قم

 1 هيف: قلط اذا عيب قبب ةارلا طش /
 : ناركذدي امهعمس منار اسي نب.ناميلسو دهم نب مساقلا نع ديعس نب ينج نع كلام

 ١ يع ايون اق ضيبلا مكحلا نب نجرلا دبع نبا قلظ يصاعلا نب ديعس نب يك نا

 | فيري كسلا ني نارم ىلا نيل ماظن اوان
 | هيريذدح فيس ناورم لاقف اهتبي ىلا ةارملا ددراو لخئرع هللا قتأ كللاقف هيدا

 ؛ كغلب اموا مساقلا ثيدح كبس ناورم لاقو يبلغ نجرلا دبع ناراسي نب ناميلس

 | لابقف ةيظاف فييدح ركذت ال نا كري ال طسفام تيلاقف سيق يي دلل
 | !ثبنب نا :عفان نع كلام .ج رشلا نم نيذه نيب ام كبسحفرعلا كب ناكل نإ

 | نافع نب ناسثع نيورمع ني هللا دبع تتح تناك ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس
 || نأ عفان نع كلام «رمع نيالا دبع اهيلع كلذركحناف تقلطناف متبلا اهقلطف

 || -ييلع هللا نص ىبنلا بوز عصفح نكس فيس مل ةارما قلطرمع نيالا ١
 | مةيدارك تويبلارابدا نم ىرخال قيرطلا كلسي ناكف دجسملا ىلا مقيرط ناكو ملسو
 1 بيسملا نب ديعس نا ديعس نب يه نع كلام « اهعجار ىتح اهيلع نذاتسي نأ

 | ديعس لاقف ءاركحلا نم لح ءاركحب تبب فيس يهو اههجوز اهقلطي ةارملا نع لئس
 نحب م ناف لاق زاهيلعت لاق اهجوز دنع نكحب م ناف لاقاهج وز ىلع
 5 زيمال ىلعف لاق اهدنع

 5 لا ا 5

 نسجرلا دبع نب ههلس يبا نع نايفس نب دوسالاى لوم ديزي نب هللا دبع نع كلاسم
 بئافغ وهو قبلا اسيتلظ ضفمل ني ورفع ابا نأ سيق كنب ةمطاف نع ف

 تءاسجفإ وش نم انيلع كلام هللاو لاقف متطخسفر يععب مليكو اهيلا لسراف ماشلاب
 | اهرماف فن ميلع كل سيل لاقف هل كلذ تركحذف م اب ميل لا ناس هللا ليي |
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 ظ تاق يسد كلانس كاي مست يسال انت ما

 د 2 دا دلل ىلسدلا لير ل

 000 بلا ب نكسر رع ا ل ودا

 يكف خب نأ الا .ةقفن اهل ثسيلو لح ىتح اهتبب نم جرت ال ماتوتبملا لوقي باهش

 00 ا ل اس هسا

 دحلا هيلع عقي نا دعب قتعي مث دبعلا لع عقي دحلا كلذ لئمو اهتدع لقنتت ال هعجر

 نيتقيلطتةرعلا قلطيدبعلاو 0 ا سا يا

 اههعاتتبي مث دتمالا هتتحت نوكت لجرلاو ءورق .عئالث دتعتو نيتقيلطت ةرحلا قلطي دبعلاو
 امهايا هكلم دعب اهباصأ .. اف اهبسي ملام نيتسيح دمال دم دعت اهب اهي م

 5 00 ا يا تسب ل اناخ لب

 2 اال ونس هبادج 5

 لاق. هنأ ب يسملا نب ديعس نع ينيللاطيسق نبدللا دبع نبدي زب نعو ديعس نب ىينعكلام

 ظ اهتضيح اهتعفر مث نيتضيحوأ ةضيح تضاف ن تقلط ةارمااميأ ب ران اراب

 | رهش الا معسلا دعب تدتعاالاو كلذف لج اهب ناب قافروعلا كيتا اهباف

 لوقي ناك هنا بيسما نب ديعس نع ديعس نب يدع < نع كلام *« تلح مئرهشا مغئالث

 1 | .ايلاق هلا يشمل نب ديعست نف اسمن نبا نما كلام ءاسنلل ةدعلاو لاجرلل قالطلا

 ' || اهجوزاهقلطي نيح اهتضيح اهعفرت يتلا ةقلطملا فاندنعرمالك لام ه« ةنس ةضاحتسملا

 |١ ١ نأ لبق “تضاح نافرهشا معئالث تدتعا نهيف ضعت مل نافرهشا متعسترطتنت اهنا

 1 |0000 اا تزن نان سيعلا تان ريمأل دال لحس
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 مئالثلارهش الا لمكتست .نأ لبق يناثلا تضاح نافرهشا مثالث ندتعا ضيعت

 ريهشا عينالث تدنعإ) ضيعت نأ لبفريشا همس اهب سيء ىلا ا تلعلا

 هئالث ىكلبقتسا ضعت مل ناف ضيعلا ةدع تليكحتسا دلاثلا تضاح ناف
 دق نوكي نا الا لعت نا لبق معجرلا كلذ كي اهيلع اهج وزإو تلح مئرهشا

 ةئجر اهيلع هلو هتآرمأ قلط اذا لجرلا ىأ اندنع مدسلا كلام + اهقالظاتب

 ىصام هع يبتال اهنا اهسمي نا لبق اهقراف مث اهعجترا مث اهتدع عب تدتعاف
 اطخاو هسفن اهجوز ملظ دقو ملبقتسم ةدع اهقلط م هدي نم فناتست اهنأو اهتدع نم

 اهجنو ع لسا اذا ةلرملا ا رمل ا اهعجترا ىاك نإ

 ل يبسالف اهتدع تسقنا ناف اهتدع هي تماد ام اهب قحاوهف ملسأ مئرف اح

 مالسالا هنم اهخسف انينأف اقالط كلذ دعي مل اهتدع ءاضقنا دعب اهجوزت نأو أاهيلع هل

 3 قال طريغب

 : نييكملا در هكنيا ,
 كرابت هللا لاق نيذللا نييكتتلا في لاق بلاط يبا نب يلاع نا ةغلب هنأ كلام
 اديري نأ ابلفا نم امكحو هلدا نم امكحح اوتعباف امهنيب ق ةاقش متفحخ ناوي الل

 لاق عامتجالو امهنيب هقرفلا امهيلا نأ اريبخأميلع اك هللا نأ امهنيب 0 احالصا

 لجرلا نيب امهلوق زوجي نيمكحلا نا ملعلا لها نم تعيس ام نسحا كلذو كلاب
 5 عامتجالو مقرفلا كي هنارماو

 5 نيكي ملا فا ل جررللا دب 8

 نسب ملاسو هياط ب هللا ينير ريم نيضللا دعو للملا سس 0
 1 رلافناح اذا ىولوقي اوناكراسي نب ناميلسو ب اهش باو ده نب مساقلاو هللا دبع

 هفغلب ةنا كلام »« ابحكن اذا هل مزال كلذ نأ ثا نئاهسسكتي ىا لبق ةارملا قالطب

 ملاذا هنأ قلاط يهف اهحكنا ةارما لك لاق نميف لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ

 كلام لاق كعمس ام نسحا اذهو كلام لاق هيلع ىوش الف اهنيعب ةأرما وا .مليبق

 ةقدص هلامو قلاط ىهن اهح كنا ةارما لكو قالظلا ثنا هتارمال لوقي لجرلا فيس

 ةارما لك هلوق اماو لاق. امك قالطف ةراسن اما لاق تنحف اذكحو اذك لعفي مل نا

 حس سس سس سس سس سس سي سس سيسهم سس شي يسبب جيبي بسس ب سبيت مسي سسساسسسسا
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 | اذسهوجنوا اضاوا مليبقوا اهنيعب ةارما مسي مل اذا مناف قلاط يبف اههسكحنا
 : منلثب قدصتيلف ا ا اعلا

 00 رسل ابر نال حلا 00
 00 ا دع اسس ْ ملف ةأرما جوزت نم لوقي ناك دنا ثييمللا نب ديعس نع وع كا ١ ا
 ] 000 انان كلل لاا الا ااا ا الل ظ

 | فرخ يا 1 ا
 ظ الجير لاك م رس ورا أهش نبا نع كلام ٍْ

 : قراجفو 3 رأ سينم كسمأ 1 اح يسرب دع لسا تعج وأ

 000001 نب ديعس تعيس لاق منأ ب انه قفا نع كلام ع نقرئاس |

 | لوقي مبلكراسي نب 0 00 كا ربا ذل دع ريالا دعو نفعا رو ارلا ِ
 : ةقيلطت اهجوز اهقلط ةارما اميا لوقي ناطحلا نبرمع ثعمس لوقي ةريره ابأ تعيس ْ

 00 اد! اروع ريغ اج وز .ركتو لحت ىتح اهكرت مث نيتقيلطتوا |
 ْ كاد لع طللنم لاق اهقالط نم ىقب ام لع. ةدنع نوكحن اهناف لوالاهجوز اهحكني :

 ما جوزنت منا فنحال نب تباث نع كلام * اهيف ىالتخنا ال يتلا اندنع منسلا |
 000٠| نجرلا دبع نيددللا دبع ينامدف لاق باطمحلا نب ديز نب نجرلا دبعل دلو |
 0000 ديد نم ناديت اذاو, تعوضوم ظايس اذاف هيلع تلخدن هيتجت ناطملا نبا |
 تلقف لانق اذكو اذك كب تلعف هب فلحي يذلاو الاو اهقلط لاقن امهسلجا دقدل |
 | لاق حم قيراطب رمع نب هللا دبع تكرداف هدنع نم تجرخف افلا قالطلا يح |

 ا ىالطب كلذ سيل لاقوزمع نب هللا دبع ظيغتت انس نم. ناك يذلاب هتربخاف ||
 |000١| دج تيلأ ىتح يسفن يروقت ملف لاف كلها ىلا عجراف كيلع مرحت مل ْ

 1 .دبع يل لاق يذلاب و ينأش 3 ىيذلاب هتربخاف ابيلعريما ةكحمب ذئمويوهورييزلا 1

 5 أ رباج ىلا بتكو كلها ىلا عجراف كيلع مرت ملريبزلا بدلا دب يل لامس بدا :



 - 1ث -

 0 تيا ا

 0 ا لا

 نا كلذ ينعي كلام لاق نهتدع لبقل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذا ئيبنلا اهياي ارق
 5 ا 0 ما ']

 | مئات 0 سلم

 1 ل يل يات الو ادبا ىلا كيواءال هلاو ال لاق |
 ا ةيفوولا# انلايادتمانا 0 اباريرستو ىورعيب كاسفاك

 || ىلطي ناك لجرلا نا يليدلا ديز نبروت ن كلام.« قلطب , ملوا مهنم قلط ناك ١

 | ابيلع كلذب يايا احساس ديراب ال مسلس ناس ظ
 0 0 لراف امرا ا

 | لوقي 0 كا 0 0 "7 لاقأ
 ١ تكرا كلذ ىلعو كلام لاق امهنيب قرف متارما لع قفني ام لحرلا دجب ملاذا | ظ

 # اهجوز اهنع ىنوتملا ةدع « |

 || لثس لاق منا نجولا دبع نب عهلس بأ نع نسيق نب ديعس نب مير ديع نع اكل
 سابع نبا لاقف اهج وز اهنع ىفوتي لماحلا ةارملا نع ةريزهوباو سابع نب هللا, دبع

 ريت ل تلاقف كلذ نم اهلاست كيتو ميلع للا ىلع يبتلا جوو ديس اا
 ايهدحا نالجر اهبطغت ر هش فصنب اهج وز نافو دعب يسال هعيبس تدلو || |
 انييلعا ناكر دمي يرات مل ربعلا لام كاسل ىلا تا ريس ظ
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 1 11 الا ىلا هلا لونير نسا انما طا اسيا

 مدنا رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام # تعش. نم ينحكناف ك تللح دق لاقخ أ

 ! لكتمحعضو اذارطمع نياللا دبع لاقف لذاح ىهو اهخوز اهنع ىنوني ؛ ةأرا نع لثس ١

 1 ١ ترفض ول لاق ناظخلا رب رفعوا ةدنع ركراعاا ص منا ةربخأف تلحدقن اهلج

 | نسع ميبأ نع ةيرع نب ماشه نع كلام « تلعل دعب نفدي مل ريرس لع اهح وزو ٍْ
 : اا انيك وز تافو دعب ىتداقن ظبي[ سالا ضعيبس كل ِْ

 | كلام « تتش نم يحكتاف تللح دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابل لاقف
 .ء نب يع نع | دنع نب ملس اباو س ا ني هللا دك نارك ني ناييلش نما ديس

 0007 طوبا لافف لايلب 0 «« دعب نسلم هيحابطللا قيما هيلا |
 00 اا ا ارحل باع تا لامر كلحتذفف انظف ان تعضو |
 | ا ١١ للا نيام نيادللا دبع لوم انيركح اربع ةلسابا يعي ىمنا نبا عماقألا|
 ئ آلا يرق هاجت كلذ ساهلاسي مل ميلع هللا ىلص يبنلا جوز |
 ” ل هل ارا كلذ نيكذن لايلب ابجوز نانو دعب فيلسالا مدبيس تدلو |
 | ىذلارمال ذهو كم ا .سيلماغللا ١

 0| ع اندنع ملعلا لدا ميلع لزي مل ٍْ

 | لحت ىتح اهتيب كي اهجوز اهنع ىففوتملا ءاقم #0

 ئ 0000 0 0 ا نادم نب رعت نييواعسلا نب ديس نعلم ْ
 |0001 دعس يبا: تقلا هو نانس نب كلام تدي معيرفلا نا ةرهخ نبا |
 | تبل ابدا ىلا عجرت نا هلاست ملسو ميلع هللا ىللص هللا لوسر ىلإ تفاج اهنا |
 مودقلا ىينرطب اوناك اذا ىتح اوقبا مل دبعا بلط كي جرخ اهجوز ناف قدخ يب ا

 يف يلدا ىلا عجرا ا ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر تلاسف تلاق اولتقف نمل ْ

 000 ككاو كم كب د ب
 |0000 نركملاذ! تح تقرساف ىلاق م سوة هللا لص دللا ارش
 كلبلق فيك | امس يزل وأ ملسو ميلع هللا ىلض هللا 1 لوسي ب وادان
 كنبي دب ينكما لاقف ىج يجوز ن ا ا لم تدر

 يي ير سل اا يعضحللا7



 كارلا 7

 صختاب ماس محا جم حا

 ناك الذ نلافارمس با مسزا دف وسان 1 ايضا لبا
١ 

 |
 | نع كلام + هب ىقو هعبتاف ةتربخاف كلذ نع يبلاسف يلا لسسرا نافع نب ناسنع ١
 ا باطخلا نيرمع نا نرسملا ناادعل نطالابسا 4 ا جدا

 : نب يحي نع كلام « محلا نيعنمب ةاديبلا نم نيحلو 00 قفوتملا دري ىاك |
 | رع ليقللا ديس اللا كسناك منام نازي تيت باس لا ادغلي هنا ديعس |

 | اهل للصي له هتلاسو تانتب مهل انوح دل د تركذو ابح وز نانودهل برركك
 | مههئرح ليس سبصتف ارتعس متنيدملا نم جرحت تناكف كلذ نع اهاهنف ميف تيبت نا |
 | ىييشنب جايك د ليش كيسا اذا يدلل لكاس ل ايس
 ْ اهنا اهجوز اهنع ىف دوني ماي 0 ىاك هنأ هّيبأ نع ةووع ن 0 ءاشه |
 ؤ 0 ام يافا ا تينا كلم 0

 | + ا يفوت اذا ل 0 5
 ١ دس اوما م يس د نخ هللا 0

 | نوف ورق اركلسملا ةردالرا تاديسا نكلو يناس سار نيب قرفالللا |
 | يف ىلاعتو كرابت هللا لوقي هللا ناحبس دهم نب مساقلا لاقف نيتضيحو أ ةضيح دعب |

 | نسم دلاس » جاوتال نم نمام اجار نوي مكحنم نيت يذلا اتتح |
 ظ ظ ديس اسهنع يوت اذ لولا مل ةدنع لات نادم نت هللا دنع ن1

 مئبقوت اذادلو /! ما ةدع ل اذني ناك هنأ دهم نب مساخلا نع ديعس نب يني نع كلام

 ظ ردا قاس ضيتحت نمم نكت مل نآف اندنعرمال وهو كلام لاق ةضيح اهديس

 أ د اهجوزوأ اهديس يفوت اذا ممالك ةدع *

 | اذا ممال ةدع نالوقي اناكخ راسي لي نابميلسو بيبسملا نب ديعس نأ ةغلب هنأ كلابها|

 1 ككلذ لثم باهش نبا نع كلام هم لايل سهو نارهش اهج وز اهنع كله

 | يجو توني مث ةعجرلا هيف اهيلع هل هيف اهتبي مل اقالط عمال قلطي دبعلا فيس كلاسم |
 ْ لايل سجهنو نيرهش اهج وز اهنع ىنونملا عمال ةدع دتعت اهنا قالطلا نم اهتدع كيس

 | سامتسي يف يدو تومي ىتح قتلا دعبهفارفرتتخأ م 2 اهياع هلو مترا اهيناوا
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 كعب انتا اللا فو ارشا مروا, انيق رز دع 1 نزلا رحل 8391 كد قال
 اندنعرمالااذهو ةرحلا ةدع اهتدعف 0 أم دعب ةأفولا ةدع اهيلع تعقو

 ني د ءاعخ

 00 انا ل ناح ا كا
 ادا رد مقاس هيلا ىلجت ىردحلا ديكس ابا تيارف انامل ا

 00 انوع ملص ل ا ا ل طيح اال
 م ردلا ابيلع تدتهاو ءاسنلا انيهتشاف برعلا يبس نم ايبس انيصاف قلطصلل
 ” دكا , ملسو ميلع هللا ىلص وللا لوسرو ىلزعن انلقف لزعت نا اندراف ءادفلا انيبحاو
 ىلا 0 نام اراسالوأ مكيلع ام لاقف كلذ نع هانلاسف ملثسن نأ لبق
 |١ رماع نع 0 ل يبا نع كلام هم .هنئاك يهوالا متمايقلا موي

 رمع ىلوم رضنلا يبا نع كلام هب لزعي ناك منا ميبا نع صاقو يببا نب ديعس نببا
 نع كلام ه للزعي ناك منا يراصنال بويا يبا ىلوم يلفا نبا نع هللا ديبع نبا

 ةرمض نع كلام # ىلزعلا ةركحب ناكو لزعي ال ناكخ منارمع نب هللا دبع نع عفان
 2013 نب دير دنعاسلاج ناك منا عيزغ نب ورمع نب جاجلا نع ينزاملا ديعس نبا
 ا( 0 اوما يدع نااديعس ابا ايلاقف سيلا 1 نش د نبا ا
 | لدخت نا وجعي نيلك نس 0 نبنم ىلا بجعاب نكاأ ي ءءاللا يمءاسن

 كننم ملعتنل كدنع سلجن امنا كل لارفغي تلقف لاق, جابحاي متقا ديز لاقف لزعافا
 ا( 5 دلسإ تش ناو ءتيتس تشن نأ كفحوه تلقف تقا لابق
 لاقي لجر نع يكحملا سبق نب ديج نع كلام « قدص ديز لاقف ديز نم كلذ

 اهناكف مهيربخا لاف مي راجل اعدد لزعلا نع سابع نبأ لقس لاق هنا .تقيفذ هل

 لسجرلا لزعي ال كلام لاق لزعي منأ ينعي .ءلعفاف انا امأ كلذو» لاقن نيحتسا

 موق مما هتعت تناك نمو اهنذاريغب هتما لزعي نأ ساب ال !و اهنذاب الا ةرحلا ةارملا
 5 مهنذأب الا لزعي الف

 5 اني اك ا 5

 | ا١ علان نإ ديال نش مزح ني ورتع نب دمج نيركحب يباني دللا دبع نم كلام



 تام

 تك ند نايفسوبا أهوبأ 0 نيح ملسو لع هللا لص يبنلا خل مدح مأ 5

 قوف كك لع دحت نارجالا مويبلاو هللاب نسون ةأرمال لك ال لود ملسو ةيلع هللا

كب تع خدش اسجوتخا ىزوت نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز نشك تح
 

 ثالث قوف تبم لعب دحت رخال مويلاو ةللاب سوت ا ا ملسو هيلع هللا

 يبنلا جوز ريل ما 0 لكعمسو بيز هلل اق أرشعو ربشأ دعب رأ 2 لع الأ لا

 تلاقف ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةارما تءاج لوقت ملسو هيلع هللا ىلص

 ةعبرا يهامنا لاق مثال لوقي كلذ لك انالثوا نيترم ال مل ةيلعدللا كيصدللا لد

 لاب لولا: نا اع ةرجلاب مرت تيلداجلا في نكادحخا تناكدقز ارفعي

 تناك بنز كلاقف لوعلا سأر لع ةرعبلاب 2 امو بنيزل تلق عفان نب ديج

 تح اقف ةاراابط شل مو اننايوفب فشل اهفح ياس ايضرز يفوت اذا ةأرملا

 الأ ىوشب صنفت ام لقف هب ضتفتفريطوا ةأشوا راج مبادب ىتوت مل لئنس انيريت

 لاق هريغوأ بيط نم تءاش ام دعب عجارت مث اهب يمرتف ةرعب ىطعتف حرخخن مث نام
 نع كلام « ةرشلاك اهدلج هب رست ضتفت ىنعمو يدرلا ثيبلا شفعلا كلام

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يجوز هصفحو ةعئاع نع ديبع يبأ تنب هيفص نع عفان

 دحتت نا رخال مويلاو للاب سوت ةارسال لج ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 يبنلا جوز هس ما نأ ةغلب هنأ كلام < جوز لع الا لايل ثالث قوف تيم لْغ

 اهنم كلذ غلبف اهينيع تكحتما اهج وز لع داح ةارمال تلاق ملسو هيلع هللا ىلص

 دبع نب ملاس نع ةغلب هنا كلام ه«راهتلاب هيعسماو ليلاب هالجلا لحكب يلعتا
 اذا اهنا اهجوز اهنع ىنوتي ةارملا ذي نالوقي اناك امهناراسي نب ناميلسو هللا

 يحيا را هب تنهدف ةريغ وأ قواخ ةرغص ةيف بيطب يطب .بيبح 9 لكعدف

 ' ىلص هللا لوس تعمس ٍقاريغ هحاح بيطلاب يلام هللاو تلاق مث اهيضاعب

 « بيز لع تلخد مث بنيز تلاق اردعوربشا معبرا جوز ىلع الل لايل ثالث

 لس هللا قيل فسر داوع ماس ع شفا” لا لارا ا

 ؤ نافعا انباع كتما انينيع,ى كيسا دقوا كوز اين يفون يتنبأ ىناهللا لسا

 تلخد بنيز كتلابتقثإالتلا فيداحأال هذهاوترحا انآ لن يبا 2207



 ا ا ادق لاعتتكم اهنا انيباتسا ركع را اندم ها ع ]

 0201591529:2727772272773715751572537972275233325772777173733357يججج

 كا

 نع كلاب ع رسب هللا رايد ناف ةرورضلا تم راك اذا أو كلام لاق اق تيطايبف نك

 5 هللا جبع ابج 00 يدر ابينع تكننشا ديبع يبا 0

 00 كلا لوس ا انا د الا حا يارد ل

 اا لا لاق لاق هللا يقاس م امنا دح اق علس ما اياذهام لاقف

 ىنينموملا 00 0 ا 0

 3 ل 0 اذد هللا اطياب 0 ركل كلف هرم ايل 0 ا

 0 دا صقل معلانالفاا ملسو هيلعدللا ىلصدللا ويلان كني

١ 

 )000 دز اين ومما عتق كلام لاق نإضمرت اهاينع نداك تح لتكن ملفريع ||
 أ لع داحلا ةا 000 ل وكل ا اعلا نر :
 || نم ائيش سبلت الو_رلحلا نم كلذر يغ الو الام اخ الو امنامخ ىلعلا نم ائيش اهجوز |

 |0000 0 اليداولاب الا غيصلا نق موشيا.جويضم اباوئ سيات الواظيلغابصع/ نوكي نا.الا بسعلا

 لا 1 يبو هيلس مالع لمخد ملسو هيلع هللا

 ظ آ01003 يل هصينبك سيمملا ات ل يتلا ةيبصلا ل ةادحال اللام لاقراسملاب 0
 | اهج وز يفوت اذا ةمالدحتو اهجوز كله اذاةغلابلا ةارمإا بنتجت ام بسجت ضيملا |

 | ةمالع الو اهديس اهنعشلا» اذا دادحا دلولا مالع سيلواهتدع لدملابل سمنو نيربش |

 ا رعيلسما نادغلبدنا كلام ه« جاوزالات 0 ءادجإل ايار داخل اهدي أ هنع ترو ْ

 | تيرئلاوردسلاب نر اللا 211 1 ا هيلع هللا ىلص يبنلا جوز |
 ٠ ||| ع 3 نكد نب يع دع حم 3 د

 3م #3 را يم م #7

 0 سب ا ا لااو اًكضرا ع #0

 ! ىقىلص دلل لزطم لاقف لع ناحد .ةعايطرلا نم انبعل ايجار اف ناكول هللا ليس

 | 00 0 نايل امن م هيلع |



 ككل يا

 هللا لوسر ءاجف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاسا لي هل نادال
 لوسراي تلقف لاق هل ينذاف كمع هنا لاقف كلذ نع هتلاسف ملسو هيلع للا 1
 مشئاع تلاق كيلع مليلف كيع هنا لاقف لحرلا يعضرب ا !| يتعضر امنا هللا

 نابل ريالا نم مرحي ةشئاع تلاقو باججلا انيلع بوضامم دعب كلذو |
 اكس نفد اا فس ل كرا ورب سطح ربأ 0000 ظ
 | نا دعب 5 ١ هس هيلع ناتي احح هلا يبا احنا ملفا ىا هقربخا ا
 | دياع هللا ىل ص هللا لوسر ءاح ايلف يلع هل نذاع ى 0 كاتالخا لونا |

 1 هدحتد نبروث نع كلام 34 يلع هل نذأ 1 فرماف تعنص يذلاب هتربخأ ملسو '

 ا, حمم ناك نار نيلوحلا في ناكاس لوقي ناكدنا سان ني هللا دبع ع

 ْ معايعورب لذ نع نأ دي ركلات ورفع رع ناهش ذأ لع كلاما مك ويف دكار ْغ

 كراش كل ضيا امله اساسا دسم امانا رفامل كيناك لي
 أ دبع ىا عفان نع كلام * دجاو اقللا ال لاقف ,ةيراجلا مالغلا جوزتي له هل ليقف |

 اريك هماص اليرفصلا فيل مشا نا ال هاو للي حتر
 لسنا نسيفتولا "ما عنمئاع نا بعاربع نيدللا دبعنب ملاس نان قانا
 ىتح ناعدرردع هيعضا تلاقفركب يبا تنب ىئلكح ما اهتخا ىلا عضريوهو هب
 يبعضرت ملف كترضرم م تاعضر ثالث مونل دك 0 5 ملاس ل اق يلع لحدي

 ردع يل متت مل موئلك مأ نأ ا ل هاما نكا ملف نارم نالثريغ |

 | نينموألا ما هصفح نا هتربخا ديبع يبا تنب مغيفص نا عفان نع كلام + تاعض ||
 || هعضرت باطخلا زوم سعب ىو يخل لإ هن نب هللا دبع نب مصاعب تلسرا |
 | كلام »+ اهيلع لخدي ناكف ناعفف عضريريغص وهو اهيلع لخديل تاعضرشع أ

 | هيلع هللا ىلص يببنلا جوز ةشئاع نا ةرببخا نا ديبا نع مساقلا نب نجلا دبع نع |
 | دعنا نم اهيل لختدي الو انهينعأ ن تارا ناسا اا :

 | ععاضرلا ا نع كلام ه« اهتوحخا ءاسن |
 وحلا دعب ناكاسو مرج وهف ةدحاو ةرطق ناك ري اكام لك ديعس لاقف |

 ا

 0 ا رم تلاس مند 0 صك" رمال ظ

 ذو 2 نمنع



 - ماا

 0 ديعس تعيس لاسق منا ديعس نب يبي نع كلام ٍِ يشل نب دش لاث

 كلام اغ مذلاو مخللا تبنا امالاو دهملا في ناكام الا عاش ال لوقي بيسملا
 نكت نما عاضرلاو مر اهريكو اهليلق .ةعاضرلا لوقي ناكدنأ ناش نبأ نع

 قي ناكاذا اهريثكو ابليلق معاضرلاو لوقي اكلام تعمسو يك لاق مر لاحرلا" |

 ٠ | وه امناو اثيش منح ال نيتكو مليلق نان نيلوعلا دعب ناك ام اماف مرت نيلوعلا
 ظ 1 ماعلا ملزنمب ٍ

 * رى يي اف ل دعاك 3
 000 رل] نيةورع_وربخا لاعف ريتكلا ةغاضو نع لتس هنا اسس نبا نع كلاس
 ناكو ملسو ميلع هللا ىلاص هللا لوبيي باحجسا نم نأ تعبر نب بتم نب مفيذح |
 هللا لوسر ىنبت اليك فيد يبأ لوم ملاس هل لاقي يذلا املاس ىنبت ناك قاكو ادب نبني ظ

 نبأ عبأ ىري وهو اناني مفيؤخا وأد كبار ددراحلا وب ديز ملسو ميلع هللا ىلص :

 | ١ || نف ذتموي ىنهو ةعببر نب هبتع نب ديلولا تنب ةمطاف ميخأ تنب معكنا (!:

 00 هباتك كب ىىلعتو كرابت هللا لزنا الذ شيرق ىمايأ لضفأ نم يهو لوالتارجاسملا ||
 1 مهءابأع اوبلعت ملو اف هللا دنع طفلا وه مهئاب ال مهوعدأ لاقف لرتاانهقاعو 00 ْ

 أ || دردوبا ملعي مل ناف ميبا ىلا كنلرا نم دحاو لك در مكيلاومو نيدلا فب مكحناوخاف |
 نب رماع ينب نم يجو مذيداح يبأ ةأر ةارمأ كك 00 ثنب ملبس تءاجن ةالوم ىلا ْ

 أدلو املاس نئرن انكدللا لوس اي تلاقف ملسو ميل هللا ىلص هللا لوسر ىلا يول ْ

 ” 5 بلاش يف ىرت اذامف دحاو ثييءالاا ان يلو ا 00 0 ل !ٍ

 أنبا هارت تناكو اههبلب مرحبف تاعضر سهن ميعضرا ملسو ميلع هلا 08 لا 0 ظ
 د 1 لحدا نأ بحت 0000 يعمل مأ ديد اع الذي هو 00 7

 مسيل هلا ىلس 9 أ .لاجرلا ايل 5 تجار

 مياصلا نهي ايام لمدي ل لاو الوطيس ل كيجول ل
 01111 افكت 2



 مه م*

 كلام « ريبكلا هعاضر في ملسو ميلع هللا ىلص يبنلا جاوزا ناكاذه ىلعن دحا |
 ءاضقلار اد دنع مغم اناورمع نب هللا دبع ىلا لجر ءاج لاق منارانيد نب هللا .دبع نع

 | لاقن بايطلا نيرسرلا لوز ةجرسس يدا اس

 ابيلع تلخدف اهتعضراف اهيلا يتارما تديعف اهاطا تنكو ةديلو يل تناك فا

 ماسلا بتاتا اياب رار لفن ءانود تلاقف

 لاقف.يرعشالىسوم ابا لاس الجر نا ديعس نب يحي نع كلام « ريغصلا عا
 انهااال: ئشوم وبا لاقق يبطي فيس بفذق انبل اهيدث ىرم ارمأ نع تضل"

 ىسوموبأ لاقف لجرلاهب يتقن اذامرظنا دوعسم نب هللا دبع لاقف كيلع تسرح دق الأ

 وبا لاقف نيلوعلا في ناك ام الا معاضر ال دوعسم نب هللا دبع لاقف تنأ لوقت اذامف
 , 0 اذه جاموس ريس ل

 > ىذا حاسما 10 كي "
 مشئاع نعرييزلا نب ةررع ينربخا لاق منا لفون نب نجرلا دبع نب دهم نع كلاسم
 ىلص هللا لوُسر تتعيس اهنا اهتربخا ابنا ةيدسالا بهو تشب ةمأدج نع نينموملا م ١

 رواق ورتا ى نيف تح دليقلا نم ىهنا نأ فسح دقل لوتي لي
 سدت صا لسعر ىلا ةلينلا كلم لاق ماا رسيزلف كل ىلا

 نايرقلا سم لزنا ايف تلت .لطدلا ىل يبا جوز دام نع

 , ل 7 0 اذ يثير مسي ميم هل
 ٍ # رشي يل يالا ا ا 1

 1 5 ميجرلأ نيس راما 5 7

 6# د ا 0 01



 - كا

 ىزرستعي نل ملعا هللآو ىرن اميف كلذو كلام لاق نابرعلا عيب نع ىبن ملسو ميلع

 كيطعأ هنم ياكتو أ هنم ىرتشا يذلل لوقي مث ةبادلا ىراكتيوا ةديلولا نا دبعلالجرلا

 فلو راكتانم فكروا هال روج نانا لخ كلنا كلذ نسمرثكأوأ ايسدزأ اناند

 ةعلسلا عايتبا تكرت ناو مبادلا ءارك نموا معاسلا ,رمث نموه كتيطعأ يذلاف كنم ا

 ساب ال منا اندنعرمالو كلام لاق ئيشر يغب لطاب كل كتيطعا ايف .ةبادلا ءاركوأ ْ

 00 اال م ند باوأ معرسلا يرمديعالاب يسنلارجاعلا دلعلا اسي م١
 000 ةطرادمب نإ اذن نءابال هقرعلار«ذافتلاو ةراستلا في الو محاصنلا كي لدغ
 ضعب مبشا ناف مفالتخا نابف فلتحخا اذا مولعم لجا ىلا دبعالابوا نيدبعلاب دبعلا |
 هافلتخا ناو لدجا ىلا دجاوب نينا منم نذخاي الف ناقتي ىتح انضعب كلذ |

 منمث تدقتنأ اذا ميفوتست نا لبق كلذ نم تبرتشا ام عببت نأ ساب الو مهسانجا :

 رانا ضانوا رببق ما نسح ما تن نأ ماودهركذا ىرديالررغ : كلذ. نال تعيب اذا |

 ميلا اهعفديريناند ةرهعب مليقي نأ عاتبملا لث.يف عيابلا مدني مث لجا ىلارانيد متيامب أ

 ١ وكام 000 اب نب ا ا

 ا ياس ا 0 2

 || ىلا وا تنس ىلا الابد نيتسيرهش ىلا لاند نيالث ةبح كراس ال

 ينعاد مالو هدهلا 7” سس نو 3

 تت ئ2لل32222325222232022229929299290999529222

 1 مابا نطي نما نينجا نيتي --ب نأ يغبني الو منم متيرتشا يذلا مبحاص ريغ نم

 | اليل لاإ هللا عاش لولا فيس هب يس ب 0

 | عاملا مدن ناو كلذب سابال مل يتتلاراديد معياملا مدع اوحمجو لجا ىلاوا ادقن '؛
 || ليسجا ىلا وا !دقنرينانذ ةرشع هديزي و.يبعلا وا ميراجلا فيس مليقي نا عئابلا لاسف ١

 ْ نال كلذ ةرك امنأو يغبنيال كلذ ىاف ةديلولا وا دبعلا هيلا ىرتشا يذلا لجالا نم دعبا ْ

 أ زياد ا هيو بكب ناجي لت ,ىناا: لك مدس لا هلراسد يام هنم عاب هناك عئابلا :

 | لجرلاول جا ىلابهذلاب بهذلا عيب كلذ يف لخدف ةنسلا نم دعبا لجا ىلأوأ ادقن
 | دب اهعاب يذلا مثلا كلذ نمرتكاب اهيرتشي مث لجا ىلارانيد ةيامب اييرانجلا علب
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 7 كولا لام في ءاجاس ظ ا

 ١ طربشا ن ا لالي ديس سيجا سال كاس ا 1

 1 منح دبعلل ناك نأو ملعي الوا ملعي اضرعواانيدوا نك ادقن هلوبف دبعلا لام

 ْ و 5 ةاك هيف ريلم لع انقل ويطل ]ادم نأ كلذو أضرعوأ انيدوا ادقن هب يرتشأ ْ

 |١ هلام هعبت بتاكوا دبعلا قع ناو اهايا هكحليب اهجرف لحتسا ةيراج دبعلل تناك

 ١ ِِش ةليد نم عوشب ةدوس عيت ملو هلم ءامرغلا ذأ سلف اذأو ْ

 دسم لا أ ١

 | اا وبتوب كيل سا ظ
 ١ هنالنلا مايال شب قيقرلا ةدبع امهتبطخ كيس ناركذي اناك ليغامسا نب , ماعد |

 ْ يف ةديلولاو وأ دبعلا ناضا ام كلائم لاق منسلا ةدبعو ةديلولاوا دبعلا تسي نيح لق | ظ

 ' ةنييبع ناي جفاشلا نموه اللا يدق ىتجل نمر نوح سال

 | ابلك ةدهعلا نم عئابلا ءزب دقف هنسلا تسصم اذاف صربلاو ماذجلاو نونجلا نم عهنسلا ||

 الو بيع لك ىم هرب دقف ةءاربلاب مهريغوأ تلال لدا سادي رادع أ

 ل نان هيتكف ابيع ملع نوكحي نأ الآ هيلع ةدبع | :

 ا نقيقرلا كيس الا اندنع ةدبع الو ادوعرم عيبا دلاواالج :

 1| قشسعتقرلا كيما ةييعلا |

 | هل امالغ عابرمع ء نب هللا دبع نا هللا دبع نب ملاس نع ديعس نب يحب نع كلم |

 ١ مل 3 مالغلاب رمع نب هللا دبعل ةعانتبا يذلا لاقف ةءاربلاب هعابو مهرد مئامنامب | 1

 ظ دمي ابار لولا نر راق نافع نب نايس رئايضاحا ل شالا
 أ فاحي هناريع نب هللا دبع لع نامثع ىبضقف ةءاربلاب هتعب هللا دبع لاقو يل همسي مل |

 اعيسرع يطع علا ل لح نأ هللا دبع ىبباف ههلعي ءاد هب أمو دبعلا هعاب دقل هل

 1 ةيلع عمتجم ارمالك لام لاق مهرد ليا فلاب كلذ دعب هللا دبع هعابش |||

 211111111000007 دلو عاتب نم لك

 | عتابا نم ىلرتسابوتل5 ملعوأ ةعاباي ءذلأ دنع بيع هب ن ناكدق هنا مهنيبلا تماقف
 دي يي يل يل لااا ا



 - .منزا*ة

١ 

 ل ولورا مويمب ناك يذلا بيلا مبو.مقي ةديلولا وا دبعلا ناف ةيغوا |
 ب اندنع هيلع عيتجملارمالاو تتيعلا كلذ متو متميقو اكءيحص متميق ن ريب امردق |

 يرشغملا دنع مب ثدح دقو منم هدر بيع لع .منمر هظي م ” دبعلا يرتعي لجرلا :

 ْ ىنم كلذ هبشا امواروعلاو | عطقلا لدم ادسفم هذ تدع 6 وخلا 0 ا

 |نس نسم هنع عضوي نأ بحأ نأ نيرظنلار يم دبعلا ىرتشا ا راف ةدسفملا بويعل

 |ردق مرغي نأ بحأ نآو دنع عضو هأرتشا موي دبعلاب ناك يذلا بيعااردقب دبعلا نمث
 دبعلا ميقا ةأرتشا يذلا دنع دبعلا تام ناو كلذ هلف دبعلا دري مث دنع دبعلا باصا ام ِْ

 ةأرهتشا موي نلعلا شوف تناك ناف 00 مكرظنبف ةأرتشا موي هب نك ىدلا 5 مبو

 يرتشملا نع عضو !رانيد نونامث بيعلا هبو ةارتشا موب هتييقورانيد هئأم بيعربغب

 نأ اندنع هيلع عمتجم ارمالو دبعلا ىرتشا موي ةميقلا نوكحت امنأو نيتميقلا نيب ام

 | صقن ام هيلعف اركب تناك نا اهنا اهباضأ دق ناكو اهب هدجو بيع نم ةديلو در نم
 ربالو ابل انماض ناك هنال عوش اهتباصا كي هيلع سيلف ابيث تناك نأو اهنمث نم

 للا نم ىوبعلا نم ةءاربلاب اناويجوا ةديلو وا اذبع عاب نميف اندنع ةيلع عيتجملا
 كلذ في ملع نوكحب نا الا عاب ايف بيع لك نم هرب دقف مهريغوأ ثاريملا
 0 انس عاب اسي ناكو هتيربت هعفنت يكحقابصأا

 اادحأب دجو يثلا بيلا نار اجلا وامس ع ل 1

 ! 00 ا يل سس امس لا عي تح ام تشر

 نسم اهيلع عقو يذلار دقب دريف بيعلا اهب يتلا ىلار ظني م ” اهردقب مهبيعملا ىرخال |

 موي هيلع نيتيراجلا بيق نوكحت امناو ا نأ مسيل هلا
 رلغلا وا هميظعلا ةراجالاب ةر راجل ياهي ربا ةيحانلل دراج ابوس

 ا 3 ل نا عاتبا الجر نا 1 كلذو اندلبب 0 :

 ةراجا هيلع دبعلل بسحب الو هدر هنم هدري بيع هب دجوي مث افاعضا دبعلا مث اهئانب



 | ليدل انذرخل ناش سيال وزع ىمالرفلا؟ذامز يتلا ول كا ناطلكم وأ لا انبب ظ
 | ادبع قيقرلا كلذ كيس دجوف ةدحاو هقفص كيس اقيقر عاتبا سيف اندنعرمالو اندلع [

 | وه ناك ىنآف ابيع وب دجووأ اقورسم دجو أميفرظني منا أبيع مير دش دجووأ اقورسم

 ملسول لضفلا هيف يذلاوهو ىرتشا هلجا نموا انمث ةرثكحاوا قيقرلا كلذ هجو
 | مب دجووا اقورسم دجو يذلا ناك ن أو ملكا دودرم عيبلا كلذ ناك سانلا ىرياميف
 أ هلجا نمالو قيقرلا كلذ هجو وه سيل هنم ريسيلا ىوشلا كيس قيقرلا كلذ نم ببعلا

 اقورسم دجووا بيعلا هب دجو يذلا كلذ د, سانلا ىري اميف لضفلا هيف الو ىرتشا

 أ لاقث ناطغلا نير مع كلذ نع دوعسم ني هللا دبع لاسف هب اهعيبت يذلا نمئلاب يل

 | ربع نب هللا دبع نع عفان نع كلاسم هم دحال طرش اهيفو اهبرقت ال باطخلا نيرمع
 اش ناو اهبهو ءاش ناو اهعاب ءاش نا ةديلو الا ةديلو لخرلا اطي ال لوقي ناكونا

 منا طرش لع ميراج ىرتشا نميف كلام لاق ءاش ام اهب عنص ءاش ناو اهكسمأ ّْ

 | زوجي ال هنأ ككلذو اهاطي نأ يرتشإل يغبني ال هناف كلذ هبشا امو اهبهي الو ابعيبي ال

 أ منال امأت كلم اهكحلمي ملف اهنم كلذ كلمي ال ناكاذاف اهببي نا الو اهعيبي نا هل ظ

 ورك نيب اكو راضي: مل وسلا لذه لاف اذاف يما ذي دكشس اساس '

 # جوز أهلو ةدبلو لجرلا اطي نا يهنلا | #

 | رماع نبا ىضان اهجوز اهقرافي ىتح اهبرقا ال نامثع لاقف ةرصبلاب اهعاتبا جوز

 فوع نب نجرلا دبع نب لس يبا نع باش نبا نع كلام # اهقرانف اهجوز |
 # اهدرف جوز تاذ اهدجوف ةديلو عاتبا ىنوع نب نجرلا دبغ نأ

 لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نارسع نب هللا دبع نع عفان نع ككلانم
| 

 |!ايوسسجسجسجلجلب
1 0 7 
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 85 0 عاتبملا ملطرتشي'ى ا الا عئابلل اهرينف توبا دق الخخن عاب نم

 ويب( اهحالص ودبي ىتحرامثلا غيب نع ىهبلا ' * |

 نيتحرامدلا عيب نعىهن ملسو هيلع هللا ىلض هللا لور ناربع نبا نع عفان نع كلاسم |
 كلام نب سنأ نع ليوطلا ديج نع كلام *« يرتشملاو عئابلا ىهن اهحالص وديب

 لوسراي هل ليقف 2 ىتحرامللا ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 عشنم اذا ثيارا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقورمعت نيح لاقف يهزت امو هللا .]
 صجرلا دبع نب ده لاجرلا يبا نع كلل قويا يح لان يدخل ؟نحاف مبف ةرمدلا هللا |

 ئهن ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نأجرلا دبع تنب ةرمع همأ نع مثاح نب :

 |000١ الع دب لبقرامتلا عيبوا كلاشم لاف عماحلا نموت ئتحرامتلا عيب نع |
 نع يراصنالا تباث نب ديز نب مجراخ نع دانزلا يبا نع كلام هعررغلا عيب ||

 كب اندنعرمالو كلام لاق ايرئلا علطت ىتح ةامث عيبي ال ناكهنا ثباث نب ديز ||

 يرتشلل ىوكي مئرتاج لالح هحالص ادب اذا هعبب نارزجلاوزبرحلاو ءادقلاو ييطبلا عبب |
 فورعم ةتقو نأ كلذو تقوي ثشقو كلذ يف سبلو كلهيو ةرمث عطقنب ىلاح ثببدي أم ١

 لكل اذه ثقولا كلذ واي نا لبق هتريث ىبعطقف ةماعلا ةتلعد اب نو سانلا ذنه ||

 5 ةعاتبا يذلا نع اعوضوم كلذ ناكادعاصف ثلعلا غلبت مهحئاجب مهاعلا ||

 3 ميرعلا عبب ةي ءاجام |

 هللا:ىلص هللا لوسر نأ تباث نب ديز نعرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 نيبضحلا نسب دواد نع كلامهم اهضرخب اههعيبي نأ ةيرعلاب حاصل صخرا ملسو هيلع |
 ملسو هيلع اللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبا نع دج-ا يبا نب ىلوم نايفس يبا نع |!

 بفكشي قسوأ متادجن كيو قسوا طسجت.نوداميف اهصرخب ايارعلا عبي كيل نضرأ ْ

 كلالئرختريبلا نم اهصر#ايارعلا عابت امناو كلام لاف ةسجن نود وأ ةسهن لاسق دوأد

 || ةيلوتلا ملزنمب لزفا هنال هيف صخرا امناو هليكم هل ثتسيلو لمختلا سودر فيس صرخت ظ

 | ىيبح ماعط كي ادخادحا كرشأ:ام عويبلا نم ةريغ ملزنمب ناكولو كرشلاو .ملاقالو

 2 عاتنملا هيضبقي ىناح ادحا >7 3 هنم هلاقا لو ةيفوكسي

 ظ ظ ظ ال وانما ديب في مسلابلا



 اهعيس هنا ناجرلا دبع تنب ةريع هما نع نجرلا دبع نب ده للاجرلا يبا نع كلام

 ئسنح هيف مأقو ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ناز ليس طئاح رمث لجر عاتنبا لوقت
 ا نأ فلحف هليقيرا'هل عضي نا طئالا بر لاسف ناصقنلا هل نيبت
 ىللص هللا لوسر لاقف هل كلذ تيركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا يرتشملا ما
 ىللص هللا لوسر ىتاف طئاعلا برر كلذب عمسف اريخ لعفي ال نا ىلات ملسو هياع هللا
 ىخقريرعلا دبع نب ر مع فق هغلب ذأ كلاما هي هلوه هللا را لاقف ملسو هيلع هللا

 يرتشملا دنع عضوت يتلا مهعئاجلاو اندنعرمال كلذ ىلاعو كلام لاق مهحئاجلا عضوب

 | د ىسئاج كلذ نوداما وك الونادعاصف لب
/ 000 0 
 | هطئاح رم عيبي ناك دم نب مساقلا نأ ناجرلا دبع يبا نب عيب ىع كلام

 .ٍ مزسح نب ورمع نب دهت ةدج نأ ركب يبا نب نمنلا بع نع كلام :ج هنم ءيكتسيو ْ
 5 كا ىالا معبراب قارفال هل لاقي هل طئاحرمت حاب ْ

 نا ءةئراح نب ناجرلا دبع نب دهب لاجرلا يبا نع كلاس هب ارمث |
 ل دلاليا لج كم يتتستو اهرامث عيبت تناك ناجرلا دبع |
 زهستلا ت ا نيبو هنيب أم ةطئاحر مث نم ينئتسي نأ ذل ن نا هطئاحرمث عاب اذا لجرلا |

 : ل كا رد عيت لإ ياي الب نر السلا ناو كاب كلذزواجي ال

 ا كلذب ىرا الف اهددع يمسيو اهراناخ ت .رالهن وأ ملغ رمت هطئاحر مث نم ينتتسيو |

 | هسبتحا عوش كلذ ايناو هسفن طئاتخر يث ىم ائيش ىننتسا امنا طئاحلا بر الاسباب |
 1 كلذ ل دعبب مل ةكسمأو هطئاح نم أ[
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 ورا اساسا

 تب رورو جيك ؟ يحج دهيم

 د ده دو ياو“ هاص

 5 58 سلطان ا
 | لاقف عاصب اعاص عمجلاب بينجلا ينوعيبي ال هللا لوسراي لاقف نيعاصلاب عاصلا

 ] كلامو هازل عتاب ماردلإب عمجلا عملو هيلع هللا لس



 إكم 

 || نينا نع بيسملا نب ديعس: نع ىوع نب نانهرلا دبع نب ليهس نب ديفحلا دبع.نع |]
 لع الجر لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوس نأ ةريره يبا نع يردخلا ديعس

 اذ_كهربيخر مث لكا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف بينج منب ةءاججثربيخ ظ

 لاقف ةئالئلاب نيعاضلاو نيعاصلاب اذه نم عاصلا ذخانل انا هللا لوسرأي هللاو ال لاقف
 + ابينج مهاردلاب عتبا مث مهاردلاب عبجلا عب لعفت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 نعصاقو يبأ نب دعس لاس هنأ هر ندايعااك اا درر نأ دير قيرللا ده نم لاك

 لاقو 0 ا ا سا ءاضيبلا

 000 يا ل رسب كب لالا لست ليال
 هَ 5

 8 اييطاشملاب عنارلا كك انج ام +

 ظ 000 كلام ءالي ا سل فمما
 ل لوسي نا يردصلا ديس يبا س دجأ يبا با لو نايس يبا نع نيبصعلا |

 0 1 ل تاس وإلا ها لعتلا |

 ءارتشا ةنبازماو ملقاحملاو .هنبازملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا |
 ناهش.ىنبا لاق ةطنعلاب صال ءاركتساو مطنعلاب عرزلا هارتشا دتلقاحم اورمتلابرمنلا
 '” القي سابال لاقنيقرولاو بهذلاب وزال ماركتسا نع كيسملا نب ديعس تلاسف
 لك ىنا .عنبازملا ريسفتو .ةنبازلا نع ملسو هلال لبس للا رسوب نين كاانم لابد
 كلا نم ىمسم يشب عيتبا هددع الو هنزو الو دليك ملعي ال يذلا فازجلا نم وش
 ملي ل ينلاربسلا ملل را ورعد 000 ا !نتيلازإ

 | نيم ىللو ديعا ام د اال سي نهم را بتنا وإ تول املا
 عملسلا كت برا لجرلا ليف هدم الو يدا ل عيش ليك ملمي ال علا

١ 
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 يح اذ ا اذكو و اذك ىزودا ا اذكو و اذك نم 7

 : 000 اعبي كلذ سلخ اي راس

 تدوساما ديرما لت سر امقلاوررغلاو
 تالصقن ناف كلذ لج ةانابم غل نركي نا لع ددعلاوا نزولا رأ لكلا كلذ ل

 متبع الو نمثر يغب ضفن اس ميحاص لام نم نحا ىيمستلا كلث رم طئلشلا 00

 نو ملخدي كلاذف ءايشالا نم اذه لئثم ناكامورامقلا ةبشي !ذهف مسفن اهب هبيظ

 اذكو اذك اذه كبوث نم كل نمضا يونلا هل لجرلل لجرلا لوةي نأ اضيأ كلذ

 ممرغ يلعف كلذ نم ن صقن امف هيمسي ىوشل اذكو انكزاهط اردت لل

 اذك هذه كبايث نم كل نمضا لجرلل لجرلا لوقي نآوأ يلف داز 5-5 كيفوأ ىتتح

 كلذ لع داز امو عم درع لص كلو ست اتانيرانك سيض ١ 

 الاعن هذه كدولج عطقا لبالوارقبلا دولج نم دولجلا هل لجرلل لجرلا لوقي ناوا ىلف

 تديض أمب يلوهف داز امو ممرغ يلعف جوز مئام نم صقن امفدابا هيري ماما لع

 اهسيف اذه كبح رصغا ىاقلا بيج دنع لج رلل لحرلا لوني ناكل ا

 نم مهبشأ امو ملك اذهف يلوهف داز امو هكيطعا نأ: ىلعف الطر اذكو اذك نم صقن

 لجرلا لاق:اذا اضيا كلذكو زوجت الو رلاصت ال يتلا ةنبازإا نم هعراضوا ءايشالا

 كنم عاتبارفصعلاوا بئسقلاوا ناتكلا وا تتسركلا زا: ئيرتلا وا ةطبعلا كلل
 اعاص اذكو اذكب ىونلا اذهواإ مطبخ 'لئثم طبمب طبخ نم اعاص اذكو اذكي طبعلا اذه
 رلكح ادهن كلاذك ليم ل نصفلاو ”ناثكلاو تنسركلاو رتيضخلا كو كلاس ا 7
 5 منبازلا نم انفصو ام ىلا عجري

 ف ردثلا عيب عمانج 5

 ةامسم منغ نم انبلوأ ئمسم طئاحوا ةامسم لن نم ارمث ىرتشا نم كلام لاق
 اهناو نمثلا هعفد دنع هذخا كي يرتشملا عرشي الجاع ذحوي ناك اذا كلذ مابا ال ال

 مسنبهذ ميطعيو نيرانيد وارانيدب لحجر أاهنم عاتبي تيز دمتيوأر ملزنمب كلذ لئم ْ



 - مخ1] -

 00 مون وارلا تقع ل أ ا ا هاش و ا

 (١ 0 و عيب امهتيب وكي الو ةبعذ الا ءادبلل سيل
 0 1 ماسر داع ىنجتسي بكرلا تراك تا

 ىقبام م ا م ينوتسي نأ لبق ىنف

 را عاب ىح ن“ اييلع ناجوا نادل اذ انيتعلس يتم كل
 د ىلاكلاب ىىلاكلا نع 0 0 نه نا كا
 ' ادهفضي الا رلصي الو ةرطن ل اس ةرركحم ةناف لجا اديس كبس عقأ||

 ا 00 عا اولا دلل عع سس لما لاهم '

 0 الا لد رلا نم وسعي لح رلا نع كلاش لكم انينايفاب ملف قينألا ْ

 00000 دف ريحا نآرلا نم الل ريع ذك ا نيكل ورطعلا 5 3 ناولا |
 ٍْ 00 لمد 0 م اهراتخن تالعتلاوا د الار“ ا

 ْ اسوم ساي اجمل ذا اد سا كاع رع دلكي كل نع 0

 نيكل

 سأل اولا ادا ها 0 ل

 ةريسببص لمحو عوصأ8 6-00 سيبكلا1 ةر-بص لمعجوا [عاص 2 ١

 1 اا اما عنا لع اراتيدروتلا لي انض“ نعمات اعانص رشم هينا ”قذعلا
 بليرلا يرتشي لجرلا نع كلام ليو يلصي ال اذهف ءانشن :نشعلا كل |
 0 ياللا فلو يلو هدا: لل اذان رانيدلا افلم هانلا ”ندانغا |
 كانيد ينلئب ذخأ ناكىأ قانيد مدل ىقب ام هنم ذخأي مث طئاعلا باص بفانعب |
 ذأ ابطر هرانيد عابزرا مئالث ذخا ناك ناو هل ىقب يذلارانيدلا ثلن ذا ابطر.||

 0 كال هلع اند نط دال د لا نيس لال
 00 اير اعلا عرس رسل را اريناتعلب نات خا نا ذل ادي ام طاسلال |

 نا ةلزنمب اذه ايناو منم كلذ ىفوتسي ىتح مقرافي الف ىرخأ دعاس 0 راش |

 ريغل لامعلا واراجتلا را طابعلا ةبالفرجاريؤا انينيعإ لذ لكحرلا لترا
 رلا يركب
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 وأ نيكسملا كلذ ءاركوإ مالغلا كلذ ةاجا فلستيو مدكسم يركيوا لامعالا نم كلذ |

 كسلا ءاركزا دبعلا زاجلوا ملخاولا ءارك نع: ىتيا وتلمس ىذا لا كيلا را دعنا |

 ل | كح

 03 "ل البلا بهذلا هعفد دنع ةئم دحايف بطرلا نم:ىرتشا |

 ها ال ني م ل نسما
 ان 1 نارا سلاحا يحلا نيبو هنيبو يلا ةياببكا منالف 5
 دلت دجو نا هنا لع ابعذ هفل املأ ناك كلذ عنص اذا هناف نك 2 ١ را دخلا ف كلذ ْ

 را ةلحإلا بدين كظريغزا تدب كيس كلن ذي ندعي ميلحإا كلت
 أ فمصنلا هيلع در هقح فصن ىفوتسا ناك نا, كلذ نم ىنوتسا امب هبحاص بس احب ْ

 ا هل ىقب ام هيلا دري كلذ باس بت نكح اوا كلذ لم لذا ال ل قدا قلاببلا

 م ةنصبقم ىلا الا ةفيعب ميد قلت انها وي نسف

 | اميف ادبيوأ نكسملاوا .ةلحارلاوا دبعلا نيتي بيلانم لا يضل امض هس 0

 || اهب ثدح ناو ءاركلا كلذب هل ىهف مل ىمس يذلا لجال/كلذل محيعحص ةلحازلا ْ

 ا قرف املاو فدع بيكلملا هجو لع ةيلع تناكو دقن كل ةريغوأ توم نس: كودك ظ

 | ف ل.لاوررغلا نم جرخ دقف ىركحتساوارجاتسا ام ضبق نم صبقلا كلذ نيب |[
 | ايهضبقيف ةديلولاوادبعلا لجرلا يرتشي نا كلذ لئم امناو امولعم ارما ذخاو ةركي يذلا ||

 هيحد هد سرر هظردوي سستم وت رمجوم

 >هج بز

 يذلا كا نم ةهذ ذخأ حلا ةدهع نع دع ا 05000 نآف اثناللا دقني و |[

 دقفع 0 ءالذ ىلا 0 وأ دبعلا 0 ا 7 أبديعب رملحأر كاكتو 00 :

 هنن ميقوتسل ى م البف ل

 اددببعرجاتسا نمو قيقرلا 6-5 2 نجلا .ةسكم اذه نهد نضاف ال اذهن ةنم عاتبا :

 201 ولا ع 7 0"

 ال ير ياي ع لع 0

 ا ناش ع عابب ىب سابالف نيفلتغم نيفنص نم ىاكى أن دحاو فنص نس

 ع سس 0952 سوح و عممم هج حسم



 ظ

 - م2

 نقيهك ابطر لكوي امناورخدي الو نسيبيال اهم ناكامو جا ىلا رعي الو ديب ادب

 ةهكف نكي مل سبي ناو هلئم ناكاسو ناسرلاو زوملاو جرتالورزجلاو زبرح او ءادقلاو ئسيلطبا

 مب كيان ال هنأف لجالا نم عش هيف لحخدي مل اذاف ديب ادي دحأوب ناتنا

 هع اربتو انيع قرولاب بهذلا عيب *

 مئالنب ةعبرا لكوأ انيع متعب راب ,ةئالث لك اعابف ضفوأ بهذ نم مناغملا نم دتينأ

 0000 اسانلا لوش ىا قرره ىبا:نغراسي لب ديعس نانعلا با نع يمت أ ١
 . م” يلا
 نع عفان نع كلام # امهنيب لضف اك مهردلاب مهردلاورانيدلاب رانيدلا لاق ملسو |
 الا ب هذلاب بهذلا اوعيبت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبا |

 اهضعب أوفشت الو ىلمبالئم الآ قرولاب قرولا أوعيبت الو ضعب لع ابهضعب أوفشت الو ليي التم

 لاقدنا دهاجم نع ىكملا سيق نب ديج نع كلام «زجانب ابئاغ اثيشأ نم أوعيبت الو ضعب لع

 كيسا غوص ينأ نكرلا ديعابأاي لاقف غئاص :ءاجف ريع نا هللا ذك عم ندذك

 هللا دبع ةأهنف يدي ل ردد كلذ نم لضفتساف منزو نم ردكات كلذ عيشلا عيبا مث

 ىلاوادجسمللا ياب ىلا ىهتنا ىتح :اهنيدللا دبعو ةلئسملا هيلع دري غئاصلا لعجف كلذ نع

 |. ههنيب لضف ال مهردلاب مهردلاورانيدلاب رانيدلارمعن ياللا دبع لاق مئاهبكرب نآ دي ريةباد
 نب نامثع نار ماع يبا نبا كلامهدج نعدغلب دنا كلام مكيلا اندهعو انيلا ابد ددنع أذ

 نيمصردلاب مهردلا الو نب نانتذلاىرابدلا اغيتال ملسو هيلعاللا ىلصلللا لودر لاق لاق نافع

 ابساب اذه لممب ئرا ام ,ئيؤاعم لاقف لبيب البم الا اذه: لئن نغ ىهني ملسو هيلع

 ملسو ةيلع هللا ىكض هللا لشي نع ةربحخأ انا دين ؤاعم نم نزردعب سس ءادردلا وبا لاق

 نب رمع لق ءادردلا وبا مدع مل اهب كننأ ضراب نايك اش 1 ميأر نع نربخ“و

 الا كلذ عيبت ال نا ,غيواعم ىلا باطلا نيريع بتكمف هل كلذركذف باطغلا



 - اراب ل

 لاق باطخلا نيرمع نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلاس © ىنزوب ايزو لدمب الثم
 0000 ضعب لع ابضعب اوفشت الو ناين البف الا كمدلاب بهذلا اوعيبت ال

 ايهدحا بهذلاب قرولا أوعيبت الو شضعب لع أهضعب أوغشت الو لثيب الئم الا قرولاب

 ءامرلا مكيلع 0 نلف ةرظنت الف متيب 2 ىلا كرظنتسا ناو زجان ر خالو تناَغ

 يسب ريع نأر يع ني هللا دبع نعرادي» ىبدللا نع ىي كلاتماو اس ل
 الو ضعب لع اهضعب اوفشت الو لمي الثمالا بهذلاب بسلا !رعيبت ل. لاق ناطغلا

 اياها ايم رمد ال لع ايدل ادعت 0

 وه هامرلاو ءامرلا مكحيلع ىاخأ ينأ ةرظنت الف هئيب لب أ كيا كرطبتسا ناو

 نامدلا يرعاك اق لاق منا دهم نب مسانلا ن ءمعان يدا للاكل | 0

 دانزلا يبأ نع كلا « زجانب عولاك عابي الو عاصلاب عاصلاو مهردلاب مهردلاورانيدلاب

 ! لاكيلم نا اةضبرا ةيسن م دلل ءابر ل لوةي بيسملا نب ديعس عمسن منا

 عطق لوقي بيسملا نب ديعس عيس هنأ ديعس نب يبي نع كلام *« برشيوأ لكويامم ظ

 بتهذلا لجرلا يرتشي رابع ان لوا كلاش لاق ضرال ف دانشلا نم قرولأو بقذلا

 ةدودعما محأر نبا غيص دق ايلحو أ اربت ناك اذا انازج تهدلاب رضفلاو مصضفلاب

 ناف دعيو ملعي ىتح انازج كلو نم يرتعي نا دحال يغبني الف ةدودعملا ريناندلاو

 نس اذه نبل افازج يرتشيو ةدع كرتي نيحررغلا مب داري امناف انازج كلذ ىوتشا

 افناو انازج كلذ عابي ن | ساب الف يلح او ربتلا نم نزوي ناكام اماف نيلسملا عوبب

 | اهلثمو افازج عابت يتلا ا ما مطنعلا .ةئيهك انازج كلذ عاتبي
 اهتاح وا افيس وأ | نجصم ء دنا نك,كلام لاق س أب انازج أزج كلذ عايتباب يلع

 مينو كلذ نم يرتشا 0 نان درا رباني ةسضرا وس دا نس

 نسف اص نيا ١ كلذ بقيق ميشا ىف ةئميق ليارظني هنافرين :اندب بهذلا

 ا زيجات دين نركحي او.دينادو كلذ ناك اذا هب ساب الزت كح كلذف.كرلثلا يبهذلا

 لا كلذ مميت ىاك ن اف متميق ىلارظن قرولا ميف امم ق ةرولاب كلذ نم يرتشا

 ل دب اد كلذ ناكاذا مب ساب. الزئاج كلذف ثلنلا قرولا نم ميف أم دتميقو

 اندنع نمانلا رما كلذ لع

 ا م مح

0 



0 

 0 لالا تح وسلا سول ياستس ررا ١ ا ف 35

 1 ل ايرسفل راقت نو نورا ب لل جل: رئاليسس
 ذسخ أف ينم ىفرطصا ىتح انضوارتف هللا ديبع ن ردععاط راض در طنطا

 0 ناطغلا نبريسو عباغلا نم ينزاخن ينبني ىتح لاق مثهدي هب اهبلقي بهذلا
 / لل11 ال1: قلص هللا لور قاقلاق م ا 7
 | 1 فلاب تتلاوذاعو ” ءافو ءاهالا اير قرولاب بعدلا كو
 | مهارد“لجرلا يفرطصا اذا كلام لاق هاهو ءاحالا ابرريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه الا

 50 لا رايد قورتص صقتنا هدر دارأف |فئأز امهرد 520 و مثر مي 0
 ا

 | بهذلا لاق ملس 0 كاف ورك اس يسر نايددعلا
 | الخدتيب اذ ال اطخا ناز يابطقلا ني يع لاف اجو ءاعاالا اير را ١
 || رجاتسملا و ثلا 0 0 نأ دعت رك ن ه امهرد ةياع دز اذأ وهو ةرظنت ٍْ

 | عدلا عاني النا لاس برا اهي ورشا ننس اكو كتل كلا
 ْ ريغات كلذ نم ماع نا ١ يغبني ال مناف لجانب الجاع ملك ماعطلاو ى ولو

 9 ضنا دا د لفعسا وا دكلاو يفناف قفا ناك

 | الل قلل |
 000 د1 لطاري يسال نعديعس ئازاهتا طيبسق نب مللا دبع نب ديزي نع كلاتس |!
 |  رنثك ف هبهذ هلطا اري يذلا هبحاص عغرفب و نازيملا عفك كثي هبهذ غرفيف بهذلاب :

 )0 2 .اندعرتال كلاس لاك ىطعاو دعنا نازيملا ناسل ل دش اذان: ىرخأل نازيلا |
 00 لا ادا ةلطس قررا اة ير لسا
 ' مهاردلاو أو ددعلا لضافنت نأ ناد سك أنيع ءاوس نيبهذلا نزو ناكاذا ديب اديريناند 8 كعب

 رسال ولاا ل ال
 ا ردا الف اهي نموا قرولا نم هكميق هبهادم' قطعا لاقتم لطف نيطذلا لإ
 ةارتشا هناك ىتح هتميقب لاقنملا ذحتأب نآهلز ازاج اذا هنال ابرلا ىلا عب رذو يسب 53

 ا 00 وبلا كد ريهن اللازم متي لاعنلا عابر 1 اح 50

 ا ولا نيعلارن ىب لو الا نقل دوف لاقنلا كلذ ةعأب ةنأ ول 1 |
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 أو ةرظن الو ||

 ل

 . ع كد شصنملا



 < 5 كعدلا خاض رام نر را 00 نيسبفتو را كلذ نأ لئبب الثم كلذ |
 هيداص بهذ ل ءذلا نقلا سس 0 لضن ذخا ْ

 نإ دارا لحجر نيك كلذ لدقم اهناز 000 كلذ ة ذ ةربتب هبحاص هلطارب مل |

 كا ادهاول لي 6 ىلا نم دمو نيعاصب ةوجعرمت نم حو هصإ اللا عاتبي 1

 ايلى داق عيب كذب زج نأ ديري فهح سم اماصو سيك لس عاش 0 !ٍ

 : ةذكأو بلشت نماء اصب ةرجعلا ف ماع ةيطعيل ةيوعلا 00 نكي مل هنال ل ايعو ١

 أ 2 ولا هه ا منالك يعب لجرلل لجرلا ال لم أصل كاتم اهنا ْ

 0 ااا
 0 م يس أعاصو ديماش مظنح نم ل ْ

 جوجو

 يدرلا عوشلا هيف بوضرملا هنمديجلا فدضلا عم لعجب نا يغيني الف ل انياطمل ١

 كلذك ناك اذا هب ساب الق ائيش كلذ عم لعجب الو مك ةريغب ةعيبي نأ يدرلا ٠

 ناكول اضيب ىطنح نم اعاضر يعش نم عاضب ةيطعيلا 0 رلصي ال اذهف |[

 افيف له ودوارل ادع 113م اضيلا لكيمكإف لا لضفل هايا هال طاطا أدرذ حاصلا :

 ' دل عابس كلذي كلردق قا كلر جاك دبا راسنا بيافا دل ٍ
 ' اًميمينار:كلذب ١ مهي ملو هيحاص هلبقي مل هدحو ةاطعأ ول ي ءذلا عج 00 ْ

 ا

 ] لا كلام لاف دنع هنا مالو مارجلا لالحا ىلا .ةعيرذلا كلذف ميلا لزوج ى
 1 اديجريث ام ايت اه لمجال نيل دلجرلا إب لجرلا

 نك

 ل جب برس + - يح هلا قع .

 لوبن هيت الثم الا 0 ال اذه 0 طفاش ا رص كقضتو
 نس

 نسب ااا يذلا هلك ماعطلاو ني ا كفر كا 0

 | اعيد ان يذلارمالا نم هنع ى هاا كلذب لجتتسيو ,عيبلازاجيل طوعم

 نس كل ركل ياس لع ل دنارح ميلي لسنا هجم ها 0
 ماسعطلا بحاض دارا ن اف مفصلا هذه نم عش هلخدي ن ١ ماعطلاو قرو ل بيدخل

  5هيصة ١

 يما دم سرب ندا دم سالب + ينسى يالا 5



 ا
 هملمسمتلا

 هضبقي ىتح هعبي الف اماعط عاتبا نم لاق ملسو هيلع هللا مهلا لوس نازمع|

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز كي انك لاق هنارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام |

 .ئلا ةّيف ةانعتبا يذلا ناكملا نم هلاقتناب انرماي نم انيلع ثعبيف ماعطلا عاتبن ملسو ْ

 ةيرمأ اماعط عاتبأ مازح نب ميكح نأ عفان نع كلام # ةعيبن نأ لبق أوس ناكم ||

 باطما نب رمع كلذ غلبف هيفوتسي نا لبق ماعطلا ميكح عابف سانلل باطخلا نيربع |
 | تجرخ اكوكص نا ةغلبهنأ كلام #« هيفوتست ىتح ةتعتبا اماعط عبت ' لاقو هيلع ةدرف ظ

 :يب كوكمصلا كلت سانلا عيابتر اجلا ماعط نم مكتعلا نب ناورم ناز كيس سانلل |

 هللا ىلص هللا لوسر ناعصا نم لجرو تباث نب ديز لخدف اهوفوتسي نأ لبق :
 | هذه لاقف كاذ امو هللاب ذوعا نآوزم لاقف نآورماي ابرلا عيب لحتا الأقن ملسو هيلع ا

 اهنوعبتت سرعلا ناورم ثنعبف اهوئوتسي نا لبق اهوعاب مث سانلا اهعيابت كوكسلا |
 نأ دارا الجر نأ ةغلب هنا كلام ه« اهلها ىلا اهنودريو سانلا يديا نم اهنوعزتني

 ىلا ماعطلا ةعيبب نأ كبرت ىذا لجرلا هب بمهذف لجاا ىلا لجر نم اماعط عاتب

 يعببتأ عاتبملا لاقف كل عاتبأ نأ بست اهيا نم هل لوقيوربصلا هيري لعجن قوسلا |

 نب يحب نع كلام * كدنع سيل ام عبت ال عئابلل لاقو هدنع سيل ام هنم عئبن ال

 | نم عاتبا لك بيسملا نب دّيعسل لوقي نجرلا دبع نب ليج عمس هنأ دعس
 يلع ىنويشملا ماعطلا عيبا نا ديرا مث هللا ءاشام راجماب :سانلا ىلعي يتلا قازرالا |
 هأهنف معن لاقف تعتننا يلا قاررال كلذ نم مهيفوت نأ ديرتنا ديعس هل لاقف لجا ىلا |

 انماعط ىرتشا نم هنأ هيف ىالتخا ال يذلا اندنع هيلع عيتجملارمالك لام لاق كلذ نع
 لا بكر ايما نيش وا دينطتلا ثوبحلا نم اكيظاوا اننمندوا ردوا اتلسوا اريعش و !'ارب

 نبجلاو لخلاو صلاو نمسلاو كيزلا انيك مدال, نم ائيشوا تاكزلا هيف بجتب اندم
 ىتتح كلذ نم ائيش عيبي ال عاتبملا ناف مدا نم ككالذ هبشا: اسوا قرريشلاو لبللاو

 5 ةيثوتسي و ةضبقي

 # لبجا ىلا ماعطلا عيب نم ةركحي ام 0

 عيسي نأ نايهني راسي نب ناميلسو 'بيسملا نب ديعس عيس هنا دانزلا ىبا نع كلام



5 0 

 | بهذلا ضبقي نأ لبق ارمت بهذلاب يرتشي مث لجا ىلا بهذب ةطنح لجرلا

 لجرلا نع مزح نب ورمع نب دمت نبركحب ابا لاس منا دقرف نيريتك نع كلام
 نأ لبق اربت بهذلاب منم يرششي مث لجا ىلا بهذلاب لجرلا نم ماعطلا عيبي
 | قاف ىكتلذ:لسب ياي نبا نم كلاساو لتعيين كادوكتم يملا نمر

 نب ورمع نب ده نيركب وباوراسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس ىهن امناو كلام

 بمهذلاب لجرلا يرتشي مث بهذب هطنح لجرلا عيبي ال ىلا نع بباهش نباو مزح
 قىرتفي نا امان عطنحلا منم ئرتشا يذلا عيب نم بصاللا ضقت نا لق

 مطنحلا هنم عاب يذلا معئابريغ نم ارمت لجا ىلا طنعلا اهب عاب يتلا بهذلاب
 رستم عاب يذلا مميرغ لعرمتلا بم ىرتشا يذلا ليهو تهذلا ضبقي لا
 فكلذ نع تلاس دقو كلذب ساب الفرمتلا نمث هي هيلع هل يتلا بهذلاب مطنعلا

 ١ ابان عب اوزي ملف معلا لدا كرجل
 7 ماعملا كي مفلسلا 0

 يف لجرلا لجرلا فلسي ناب ساب ال لاق هنا رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 لجا ىلا مولعمرعسب ماعط كي فلس نميف اندنعرمال كلام لاق هحالص دبي ملرمت

 يا دك سورس

 منم يرتشي ال هناو هنيعب هيلا عفد يذلا نمنلا وأ هبهذو مقرو الا هنم ذخأي نأ هل ىغبني

 ةفرص وا هيلا عفد يذلا نيئلا ريغ ذخا نا هنأ كلذو هنم هضبقي ىتح ائيش نيعلا كلذي
 دهيلفو قوتشي نا لبق ماعطلا عيب وهف منم عاتبا يذلا ماعطلا ريغ 53002

 يرتعملا مدن أف ىفوتسي نا لبق ماعطلا عبب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن

 ملعلا لهاو را وعلا ناف كيلا هتعند يذلا نمثلاب كرظناو ىبلقا عئابلل لاقف

 ناكف مليقي نأ لع هقح هنعرخا عئابلا لع يرتشلل ماعطلا لح امل هنا كلذو دنع نوهنب

 ماعطلا ةركو لجالا لح نيح يرتسملا نأ كلذ ريسفتو ىفوتسي نا لبق ماعطلا عبي كلذ

 | الو عئابلا ميف ددزي ملام .تلاقال“ ايناو .ملاقالاب كلذ سيلو لجا ىلا !رانيد مب ذخا
 ةيحاص لع ايهدحا هدادزي ىوشب وأ لجا ىلا مئيسنب ةدايزلا هيف تعقو اذاف ىرتشملا

 مع مسح ض0 ب0700 ذآ ا مسلسل



 - رخو -

 ْ اعيب كلذ العف اذا .تلاقالريّضت امناو ملاقالاب سيل كلذ ناف امهدحأ هب عفتني ىوشب وا

 ٍْ ءاقاي رةععلذ نم اعيش ل خدي ملام ةيلوتلاو مكحرشلاو ملافال ثي_صدنيرا اهناو

 ْ 0000 لس اةيينوالم ةز مرا نالضفنوا ةدايزز كلذ في لذ نانؤط رز اواشن
 نا ساب الف ةيماش مةطنح في فلس نم كلام لاق عيبلا مرحب ام همرحبو عببلا ظ

 ٠" لعرلا كنلسي نا كلذريسفتتو ناجل دعب: ىنداوا هيف بلس اهم اريخ دخلي ىنأ

 ساب الف ةرجعرمت في فلس ىناف ةيماش وا اريعش ذخأي نأ ساب الف موه مطنح

 00 لملسام نيك لشي ءاوش كلذ عليكم تناك اذا لاجألا لحم سعت: هلك كلذ ناك

 1 امهنيب لصف ال ماعطلاب ماعطلا عيب 9

 نع عفان نع كلام م هلثم الا ذخأت الو اريعش اهب عتباف كلهأ مطنح نم ذخ همالغل

 هنا كلام ب هلثم الا ذخات الو اريعش هب عتباف اماعط كلها .ةطنح نم ذخ همالغل لاقف

 الو ريتلاب رمتلا الو عطنغلاب ريطنعلا عابت ال نا اندنع هيلع عمتجملارمال كلام لاق
 الا ملك ماعطلا نيم عيوش الو بييزلاب غاطنعلا الو بنيي زلابرمتلا الورنتلاب عطنعلا

 قانا دحأو تفاص نم ناك اذا مدالو ماعطلا نم عيش عاب و للام لايق ديف !دنالا

 يدب بيبز دم الوريت يدمبرمت دم الو ةطنح يديب .ةطنح دم عابي الو دحاوب

 اديب ناك نآو دحاو ففنص نم ناكاذا اهلك مدالو بوبتخلا نم كلذ هبشا امالو بيبز
 يلدا وشاب لجمال كبهذلاب بهذلاو قرولاب قرولا ملزنمب كلذ امنا ديب

 وأ لكوي امم نزويو لاكحي ام فلتخا اذاو ديب اديو لدمب الثمالا لحب الو لصفلا []
 ددخوب نأ نابي الو ديب ادي دحاوب نانثا مدم ذخوي نأ ساب الف منالتتخا نابف برشب

 نسم عاصو بيبز نم نيعاصب رمت نم عاصو مطنح نم نيعاصب رمت نم عاص



 ك0 ل
| 

 منم نينئاب ساب الف سيفلتخم اذه نم نافنضلا ناكاذاف نيس نس نيعاصب مظنح

 ةطنعلا ةربص لت الو لحي الف لجال كلذ لخد ناف ديب ادي كلذ نمرثكاوا دحاوب
 وتشي نأ ناب ال هنا: كلذو ديب !ديرمتلا ةربصب ةطنلا ةربصب ساب الر عظنجلا ةربسصب
 ىرتشي نأ ساب الف هفالتخا نابف مدالو ماعطلا نم فلتخا املكو افازجرمتلاب ةطنعلا
 افازج كلذ ءارتشا اًمناو ميفريخ الف لجال ملخد ناف ديب ادي افازج ضعبب مضعب
 افازج قرولاب مطنعلا يرتشت كنا كلذو افازج قرولاو بهذلاب كلذ ضعب ءارتشاك

 مث اهليك ملع دقو ماعط ةربصر بص نمو هب ساب ال لالح اذهف افازج بهذلاب رمتلاو |
 دري نأ يرتعملا بحا ناف يلصيال كلذ ناف ابليك يرتشملا متكو افازج اهعاب
 نم ةددعو رود اا عئابلا لع ماعطلا كلذ

 نايصرقب صرق زبخ ا ان حايعل لما لدا لوي م د عقابا عن كل
 الثم نوسكي نأ ىوحتن ناك اذا .اسأف ضعت: نمر بكا كلذ ضعب ناكاذأ ريغصب ميظعالو

 رد اوال م ع

 نم عوصا ةئالثب فشح نم اعاصو ايدك يالا عرابي يذلا بشلا
 راس فلسا سورس نط صن سيصاسر ا ناضل

 هدبز لصف ذخايلهدبز عم نبللا نبللا ب سانجي طع انقفأر هعيب زيجمل كلذ لعفف

 كلذو هب ساب ال لئبب الم :ةطنعلاب قيقدلاو نبللا هعم لمخدا نيح هبحاص:دبز لع
 هفصنو قيقد ىم دما ا ية

 ابينا #0 راسم اخو يذلا لدم كلذ ناك .ةطنح نم دمي كلذ عابق طنج نم

 ل # يلي ال اذهن قيقدلا اهعم لعج نيح ةديجلا هتطنح لصف ذخاي نا دارا
 لجر يفا لاقف بيسملا نب ديعس لاس هنا ميرم يبا نب هللا دبع نب دجت نع كلام |

 | يطعافا مهر» فصنورانيدب هنم تعتبا امب رفراجلاب كركصلا نم نوكي ماعطلا عاتبا
 هنأ كلام ب اماعط هتيقب ذصنو اننهردب ثنا طعا نكلو ال. ديعس لاقف انساعط تفصيلا

 لا سيب قتسدابسي بيبا ايبا ان و 3 ١



 تاكل
 مل ل تا احا هس ع سم

 "لاش جب لب ا ا

 ا دكسقا تحت لاا ىلا امامط يعبف هميرتل املا :ةيلح يذلا لوقيف قفوتسي
 00 دل ف يحذلا يلا هالو نامل ابسراسادنال لسنا

 ةالعف اذا كلذ نوك كيو ايبهنيب اييف اللعم ةأطعا يذلا ماعطلاريصيو هيلع هل ن 3 يذلا

 ا اسعاتا 0 ا لا ام نا لبق ماعطلا عيب

 كيور اا يو ماعطلا هيلع يذلا لاقف ماعطلا كلذ لثم م ا
 000 نا كلام لاق ناطكل يذلا كئاعظب لع كل ئثلا امل لدعم

 1 كلذ . 0000 ادا يديم ليما لدي

 ملافالو ميلوتلاو كرشلاب ا وا اتيان للا لا ناو كلن لتر
 عيبلا ا م طعارازنا 00 نأ كلذو ةزيغو ماعطلا كي

 دلل ياا ل لس اياب اسل مددت داك

 هلا ىلاص هللا لوسر نأ كلذ هبشي امبو كلذ دل لاحبب مل اصقن هاطعا امنإو هتنزاو
 قرف امناورمتلا نم اهصرختب ايارعلا عيب كيس صخرأو .ةنبازما عيب نع ىهن ملسو هيلع
 100 7177 و

 1 ال 52000 للاخ تكذب يلي ا طم
 هنال علسلا نم دتعلس هههرد نم هل ىقب امب ذخايو امهرد يطعي مث لجأ ىلا مهرد نم

 ملص ناب, سان الودب م وسلا ءذلارسكلا ئطعا ||
 ةمولعم معاس ملعمرسكحب وأ ثلثوا عبرب هنم ذخأي مث ا

 00 0 ردع لراعي عيطبرسس تكلف ةيس نكي لالا

 ا

 رت و سسسسسسسم ضي يي ل 222222225225222 22222222222 ل



 ا
 00 سحر ممم يسيل عسسل أ

 افازج ا عاب نوير نياشاو ١ امر تحيو رم لقيروغ منال لحب
 2 , الف اثيش ةنم يورتشي نأ هل ادب مئ ائيش هنم نتن ملو

 كل راض فيلتلا لع دآز ناف ا ىزلبلا كلر ونعم يشب, اوي ردق قلاع

 يتتشي نا هلزوجب ناكام الا اثيش هنم يرتشي نا يشبني الف هركي ام ىلاو غنبازملا ىلا
 #* انويغ ديف ناوالتملا ل يذلا رمال اذهو هنود امف ثلنلا الا هنم

 عطب رستلاو أ 5

 مهيدياب لاجر ديعي ال انقوس فيس ةركح ال لاق ناطغلا نيريع نا ةغلب مثا كلام

 ايا نكأو انيلع هنوركتحتف انتحاسب لزن هللا قزر نم قزر ىلا باهذا نم لوضف
 فيك غعبيلف رمع فيض كلذف فيصلاو ءاتشلا كي هدبك دومع لع بلج بلاج

 0 وو هي, نع كلام هللا داش نيك كتل هللا اع

 قوسلاب مل ابنيز عيبيوهو متعتلب يبا نب بطاح رم باطغلا نيرمع نا بيييبملا
 7 57 نم جارت نأ امايزحبلا كدر هوما ناطغلا نيرمع هل لاقف
 5 ركل د ست نال ١ دغلب هنا

 2 0 ضعبب مضعب ناويبعلا عيب نمزوجب ام #

 يلع نأ بلاط يبا نب يلع نب دج نب نسسح نغ ناسيك نب يلاص نع كلام
 نع كلام * لاجا ىلا اريعب ني رشعب اريفيصع ىععدي مل الج عاب بلاط يبا نبا
 ةذبرلاب اهبحاص اهيفوي ةنومضم ةرعبا عب راب تلحإر ىرتشار يع نب هللا دبع ا عفان
 نسأب ال.لاقف لجا ئلا دحارب نين ناويحلا عيب نس رانش. نبا كاس ا 0

 ةدايزو ملثم لمجلاب ليجلاب ساب ال منا اندنع ميلع عمتجملارمال كلام لاق كلذب ظ

 العم ليعلاب ليج في امال لجا ىلا مهاردلاو ليلا ساب الو ديب ادي مهارد
 ين ريخ الف مهاردلاو لمجلا ىرحا و 0 0 ادقن مهاردلا مهارد ةدابزو

 ( نم دلوبسلا رمي زالاب 00 اب ساب الو اضيا كلذ
 ىلا دحاؤب نانثا اهنم ىرتشي نأ سأب الف ةدحاو معن نم تناك ناو لباليشاح
 ملوا اهسانجا تفلتخاو اضعب انبضعب هبشا ناو اهفالتحخا نابف تفلتخا اذا لاجإ
 ريعبلا ذسخوي نا كلذ نمورك امريسفتو لجا ىلا دحاوب نانثا اهنم ذمخوي الف فلتمي |



 - [ةاك

 اكل افضو ا الر عياجت فيع قاصانت ايه نشيل نيويحلاب
 0 ل كامقك كلير اق وببت نان: ساب الز: لكلا كل ادهتاؤب ناش اهيمنورتعي الد

 راوبحلا نما يح يف فلس سودنمت تددتنا اذا هنم هتيرتشا يذلاريغ نم ةيفوتست
 اسم لع عاتبملاو عئابلل مزالوورئاج كلذف مدمن دقنو هالحو مفصوف ىمسم لجأ ىلا

 ا طلب لايدلاو نيب زئاتجلا نلاثلا لمع نم تكلد لزني ملو ايلحو افصو
 0 اندلبب ملعلا
 5 ناويعلا غبي نموويح الام #

 عبب نع ىبهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأرمع نيب هللا دبع نع عفان نع كلام

 يشتت نا ىلاروزجلا عاني لجرلا ناك ميلهاجلا لدا هعيابتي اعبب ناكو ملبعلا لبح
 للا 1 نيلاويفل نع قاليشا وبا: نعاقلاد ع اهنط فين و 5" :نت مث عقانلا

 لبحو ريبقالملاو نيماضملا ةئالث نع ايل لاي سس حار كشالو ال لاق

 لايجلا روهط كيم ام عبب ريقالملاو لبالك انا نوطب فيسام عيب نيماسملاو مهلبحلا
 ا مانام 0 يو ام كاسل نأ يقيني ال كلام لاق
 نمنلاب عفن عفتني عئأبلا ن نال كلذدرك امتاو اديعيالو يرقي مدرط دقي نالالعا ةينضرو ةأءز د

 سأبب الو كلذ رك كلذلف ال مآ عاتبملا اهاور ام لع متعلسلا كلت دجوت له يردي الو
 5 أافوصوم انومضم ناك اذا مب

 معللاب ناوسيعلا غن 5

 00 ك1
 عبس هنأ نيصنعلا نب دواد نع كلام م مللاب ناويبعلا عيب نع ىهن
 ل اا محللاب ناويحلا عيب ةيلهاجلا لهارشيم نم لوقي بيسملا
 وبا لاق ممعللاب ردا عين كح زبي كوفي قاكملا بيدنا ىب ديس نح ةاكزلا نيل
 نا ديعس لاقف هايشرشعب افراش ىرتشا الجر تيارا بيسملا نب ديعسل تلقف دانززلا
 سانا نم تكجردا نم لكو دانزلاوبا لاق كلذ فبريخ الف اهرحنيل اهارتشا ناك

 نابا ناز هك لابعلا دوهع كيس بتكي كلذ ناكو مصخالاب ي يراها

 كلذ نا ن ىهنب ب ليعامسأ نب أشهو نامثع نبا



 ا

 3 , ْ معللاب أعيب

 نسم كلذ هبشا امو منغلاو رقبلاو رويل وا
 وأو عب ساب الو ديبي ادي: نزؤو اقروا للطيب المسال لس نك ل

 0 ساب الو ديب ادي لدمب الئم نوكحي نا ىرححت اذا نزوب مل

 ناف ديب ادي كلذ نمرثكاو دحاوب نينئا اهلك شوخولا نم كلذ ميشا امو منغلاو
 افيد ماعنالا موجحلل مفلاخم اهلكريطلا موعل قو هيفريخ الف لجالا كلذ لد

 خرم عيش عابب الو ذيب ادي الضافتم ضعبب كلذ ضعب ىرتشن ناب اساب قرا الف
 5 لجأ ىلا كلذ

 3 بلكللا سيبك كيلاماك يناس 3

 نأ يرانصنالا درعسم يبا نرع سمرلا بع نب وكب با نع امش نبا فلل ١
 راما نازلسو يثبلارهبو بلكلا نمث نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي
 نا لخ ىطعي امو متوشر ساكحلا ناولحو انزلا لع ةارملا ةاطغت ام يغبلارهمب يغب
 ىلص هللا لوس يهل يراضلاريغو يراضلا بلكلا نمث زكا كلام لاق نوهكحتب
 ِ بلكلا نمث نع ملسو هيلع هللا
 » ضعتبب اهضعب ضورعلا عيبو فلسلا #
 كلام لاق فلسو عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هغلب هنا كلام

 نآف اذك و اذك يفلست نأ لع اذكب كتعلس ذخأع لجرلل لجرلا لوفي ناكر

 2200 0 هرتشا :يقذلا كرت ناغرئاج ريغ وهق اذه كح امنه ٠٠
 ٌناوئالاب ىبضقلاو يوطشلاو ناقكلل نم بونلا ىرتشتي ناب ساب الرازلاج غيبلا ا
 هبال اس ا زلاوا يسفلاو يبيرنال نم
 ره ناك ناو لتجا كل را ةيبادي فتالبلا لا نينالاب هسارلا فلذوعا سو نراك
 ةقالتتخا نيبيف فلتخ ىتح رلصت الو هيفريخ الف ةئيسن كلذ لخد ن أف دحاو فئص

 لجا كل هنحاؤب نينلا هن ذحاي الف ةرانمسإ شيقل .ىلاو انفع كظ نهي هبعا لفات
 | ذخايوا لجا لل يهوقلاوا يورملا نم بوقلاب|يورهلا نم نيبونلا داي نا كلذو
 اج الج ل ناضل نع كاك اع يوطغلا نم بونلاب يبقرفلا نم نيبوثلا |



 لاسقابنم فيرتشا ام عيست نا ناب الو اجا كل دحاوب نانا أهنم ىرتشي الف

 3 منهث تدقنتا اذا منم تيرتشا يذلا مبحاص ريغ نم ميفوتست نأ

 # ضورعلا كي مفلسلا 5

 لجرو سابع نب هللا دبع تعمس لاق هنأ دج نب مساقلا نع ديعس نب يع نع كلام

 سابع نيا لاقف اهضيقي نأ لبق اهعيسي نأ !:داراق سئابس يف فلش لج نع هلاكسي

 ظ نا دارا امنا هنأ ملعا هللاو رن اميف كلذو كلام لاغ كلف ورك قرولاب قرولا كلت

 مقا ولو حب اسهعاتتبا ىذلا نينلا نمرتكحاب هنم اهارتش ها ىذلا اهبحاص نمابعيبي

 قيقر ف فلس صيف اندنعرمالاف ساب كلذب نكي مل هنم اهارتشا ىذلا ريغ م اهعات

 أأ لعن لجالل ميف فلسف افوصوم كلذ نم ىوش لك ناك اذأف نضورعوا .ةيشاموا

 نيمنلا سرتكاب منم ةارتشا قدا نس كلذ نم اثيش عيسي ال يرتشملا ن اف لجاالاك

 راص ابرلاوهف كلذ لعف اذا هنأ كلذو هيف هفلس آم ضبقي نأ لبق يف مفلس ىذلا

 قر ةجلسلا هيلع تلح الناهب عفتناف مهاردوأ رينا معأب ىذلا ىلعا نأ ىرتسال

 هفلس ام هيلادر نآراصف اهيف هفلس ايم رثكاب اهبحاص نم اهعاب يرتغملا اهضبقي

 00| اكرصرم ناكاذا ضورعو ا ناويح كيس اقرووا ابهذ فلس نمو ةدنع نم ةدازؤ

 نأ لبق عئابلا نم مةعلسلا كلت يرتشملا عيسي نأ ساب الهنأف لجالا لح مث ىمسم

 شصرعلا كلذ غلب ام اغلاب ةرخوي الو هلجعي ضورعلا نم ضرعب لاي ام دعب و لجلال

 ريغ نم معلسلا كلت عيبي نأ ىرتع4للو هضبقي ىتح هعيبي نأ لحي ال هنأف ماعطلا الا

 ةرخوي الو كلذ ضبقي ضورعلا نم ضرع وأ قرووأ بهذب هنم اهعاتبا ى ءذلا هيحاص

 عيسي نأ ئلاكلاب ئولاكلاو يلاكلاب ياو ركملب انابظمب كلا علان هنال

 ”لا نسل قا ايفل انفو رجم جر لع ايدو د تا الل

 ضرعوأ دقنب هاش نيم اهعيبي ىيرتتشملأ ين نأف نرشت الو لكزت 4 انعم معلا كلذ

 نسضااهعيس نأ هل يغبني الو هدم انهارتشا ىذلااهبحاص ريغ نم اهيفوتسي نأ لبق

 ناب.ناب الف لجت ةيااسلا فرباك نأو ةرخوي الو هضبقي ضرعب الا هنم اهعاتبا ىذلا

 سيف كلام لاق هرخوي الو هضبقي هفالخ نيب اهل فلام ضرعب اهبحاص نم اهعيبي

 ىضاقت لرجال احاول لجا كس مقرصوم باونا ارتييررا تين مادو اريناند فلس



 ه8

 مايل ا حا
 لت ذخا اذا كلذب ساب ال منا هذه يبايث نم باوثا ةينامث اهب كيبطعا ناونالا

 ناك ناو .يلصي ال كلذ ناف لخخال كلذ: لمتد ى نايف اقرتفب نا لبق هيي: لوغتلا "ب
 يا نو دعا هياط يدا يوم ننام ل لل ري

 || د 1 اننيغعفطم لااا
 5 نزوي امم انههبشا امو ديدحلاو ساحنلا عيب 1

 يدا ورسمت انوفا وع الل ناك امين اندنسرمال كلام لاق
 ب ايم كلذ ةنشنأ اك 20 00 نيدو كنالاو و صاصرلاو ةبشلاو

 ١ ا دحوي ناب كبام اليد اا وحاول ناننا دحأو فنص نم ذخوي نآب ناب الق

 : ف.شنص نم دحأوي نايا ميفريخ الورفص يلطرب رفص لطرو دنا للطرب ديدح

 م 506 3 6 0 ابف كلذ هي | اذاف لما

 ْ 0 هن ار 0 ا 505 0 000

 كنم هام ىن | كلدو:لجا لكلدي وا'دقنب هنم هتيرتشتا يذلا ريغ نم هعبف افازج ةقيارتِشل

 : ا ميقونسلو ا ا أفأ: ازج هتيرتشا اذا

 ] ا ا ا 3 ١ لكي ميغ اندضرمالل
 0 0 متكلاو

 أ نايف نافنصلا فلتخا ناف لجا كل دخاوب نانا دحاو هئم فنص نم ذخوي الو

 ىانصال هذه نم ييرتشا امو لاجا لل دحاوب نانثا امهنم ذخوي نب ساب الف امهفالتتخا
 ةنم ةأرتشأ يذلا هبحاص ريغ نم هنمث ضبق اذأ قئوتسي نا لبق عابي ن أب ساب الف اهلك ظ

 اًيهنمدحار لاف ويضعلاو ابدل نإ اكن او اهلك فانصالا نم سانلا هب عفتني عوش لكو

 «.اب رون لجالل ءايشال نم عوشةداي زوهلثمب امهنم دحأوو ابروهث لجا لا هيلثوب |



5-8 

 0 معيب كب نيتعيب نع يهنلا 1

 كلام ه ةعيب يف نيتعيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هغلب منأ كلام

 1 لمجال كنم هعاتبا ىتح دقنبريعبلا اذه يل عنبا لجرل لاق الجر نا هغلب منا

 نب مساقلا نا هغلب هنا كلام م هنع ىهنو ههركحفرمع نب هللا دبع كلذ نع لأسف

 00 7 اديد رشع ةشمعا وا ادقن ريئاند ةرسعب هعلس قرتقلا: لحجر نعيلكس ده

 ادقنريناند ةرشعب لجر نم معلس عاتبا لجر كي كلام لاق هنع ىهنو كلذ :ركحن

 اذ دبي لثن] نيسنلا دحاتا ىرتسللل تبجو.دق لجا' هل !رانيدرهع تشسخب وأ

 '0 ورتشا ايلاث ناكةرشعلا دقن نأو لجا لا رشع عسا تداكةرصتغلا رشا: نأ منال

 رانيدب هعلس لجر نم ىرتشا لجر كي كلام لاق لجا لل يتلارشع مسيغلا

 ناليغبني ال ةوركم كلذ نأ نينمثلا دحاب هيلع بجو دق لجا كل ةفوصوم ةاشب وا ادقن

 ةعبب يف نيتعيب نم اذهو هعيب كيس نيثعيب نع ىبهن دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )0000| رادع دج اوهقلا ذه كنم ئرتشا ل كرا لاق لّجر كيس كلام لاف

 عصاع ةرشع ةيماشلاو ا اعاصر شع ةسهن .هلومحملا تطنعلا وأ عوصا ةرشع ناحبصلا

 ةرشع هل بجوا دق هنأ كلذو لح ال ةرركحم كلذ , ناهس علا سرك

 مسج هيلع بجتو ا ةرجعلا نم اعاصر شع ةسهن ذخايو اهعدي وهف اينامحبص عصاو
 "|| اضيا اذهف ةيماشلا نم عصا ةرشع ذخايو اهعديف هلومصملا ةطنعلا نم اعاصزرشع

 || مدع يهن ايم اضيأ وهو ةعيب كيس نيتعيب نم هنع ىهن ام هبشي اضياوهو لح ال ةرركم
 دحاوب نانثا 0 ا نأ نإ

 5 ررقلا عيب 5

 0 ل ا ا ا

 كنم هذخا» انا لجر لوقيف ارانيد ىنوسهت كلذ نم عشلا نمثو همالغ قبأ وأ متباد

 | بمذ هدجب ملا أو ارانيد نونالث عئابلا نما بهذ عاتبملا هدجو ناف اند نيرشعب

 | نا ماسلا كلت 1 ]لسع انا دكا افينر |راديد اوي رعمب عاتب نم مايل
 مل اذهف بويعلا نم اهب ثد فيسات ما تصقن ما تدازاردي مل تدجو

 اممحسملا ل حس ما ممل م مح سل ل م



 - ه4
 10120011 لليل ب ا ا بي يي ا بش +4 2246442222223 1 0 < 225ج ب يبجي بسسس سس سس سس يبساساسس س  سساااا

 :! نم نانالانوطب كيس اسم ءارتشاررغلاو ةطاصلا نتن انتضار كلاما
 2120101110 جرخخب ال ما جرخبا ىرذي ال هنال ب !ودلاو |
 يم ا 0 0 ١اصقان ما امأت ا

 0 ناس ابا تت

 نددلا الب ديلعوت عبار ىأل قسلابادبرألا لز 7” م

 كلذف ةهيلسلاب نابلا بح ءارتشا اضيأ كلذ نمو ا ا 7

 نابلاب نابلا بحب ساب الو ةمضياسلا وه نابلا بح نم جري يذلا نالررغ
 يف كلام لاق مميلسلا لاح نع لوحتورشنو بيط دق بيطأ) نابلا نال بيطملا
 وهو رئاج ريغ عيب كلذ نأ عاتبملا اع ناصقن ال هنأ لع لجر نم معلس عاب لجر

 عاب ناو .مةعلسلا كلت كبس ناك نأ رب هرجاشا مئاكدنتا كلذ يسفتو ةرظطاتخللاا لك

 رادقمب ةرجأ اذه كي عانبللو الطاب ومات بلا ,راصقنب وأ لاملا سارب
 ميلعو عئابلل وهن يروا ناصقن نم هعلسلا كلت في ناكامو كلذ نم لاعام
 امافاامهنيب عيبلا سف . لعن مل راح طاوس قدوم لال
 ا يرتشملا مدني مث امهعبب تبي مةعلس لجر نم لجر عيسي نأ
 رح ايلا ناسا ردا رول انا تال ناصقن الف عب لوقيو عئابلا ىبايف
 0 اندنعرمال هيلع يذلا كلذو امهعيب ادقع كلذ لع سيلو دل معضو عيش
 ِش ةدسوف ان او ماما ا 3

 ازال وش ني كل

 أ املا دف ام معي لرالل عتب وا ميف ام نيتي الو وعن ا وعلا لجارلا
 أ لوقيو امهنم لماتر يغ لع مبوئرخال هيلا ذبنيو مبوث لجرلا ك لجرلا ذبتي نا | ٠

 ١ في كلام لاق ةذيانملاو .سمالملا نم منع يهن يذلا اذهف اذهب اذه امهنم دحاو لك |
 2 م سو بسب مام صا اسس مساس سس سم 0 تكس سس مك



- 1092- 

 ةيثنأا اهو 00 دال وس م

 نم ىضمامو ه0 سصمسا ب# كلذ نيم ووااعللا :

 00 ا نانلا عويب دفع لسع

 3 ا قه

 د رار يلا امال
 ةفنلا الو 00 يللا ةرجأ الو :رسابسلا رجا امي كيج ل نايدعا 7-7

 0286 | كلا هايدبم تاعي انا ةالكم دع زل ءارك اماف ثيب ءارك الو |

 0000 1 11 وو ناي مكتب حاسي نع الالم نأ ار قد

 لا هكا قس رللا تلزتمبو رافق علان 0 ْ
 000 كاسم الدنا كوس الم اكيش ع نيس ملوزبلا ع اب ا

 عيبلافزبلا تفي مل نأف سبر هيلع بسه الو بسحب ءاركلا ع ْ

 نئورتشي لجرلايف كلام ييوعام عوش لع ايضارتب 5 ا 5 2050

 ةطشبلا ادلب ةب مدقيفرانيدب مهارد ةر ةرشع أرتشا مو د كيرتخلاو رولان ارا ضعذلاب عانملا

 ةنأاف هيف هعاب ددلا مويا كلذ ىرص لع محارم هب ةأر نبا فد هديل وأ هحبارم

 ثغي مل عاتبملا ناكو مهاردب ةحاييو ريداتدب ةعاتبا وأ نينانك هقاكب و و مهاردب عاش نأك نأ

 نمنلاب يرتشلل ناك غاثملا تاف ناو هكرت ءاش ناو ةذخا ءاش نا رايغلاب عاتبملاف |
 عاببملا هخبر ام لع هب هارتشا ام لع يبرلا عئابلل بسحبو عئابلا هب هعانبا يذلا

 20 تح نإف عئابلاريخ يئلسلا كتانف دقو ازادد ليحل ةيلع نعلطاف |

 موي لوأ عيبلا هب هل بجو يذلا سئلا سرثكحا ةميقلا نوكحن نا الا تصبق موب

 ودكم نادر بنان» 0 .روكي الف

 اجلا مج ممم سب مح مج ل مصسللا



 - ضر

 ظث1ااأ170أ 0 ]| |]|]|]| ]| | 00000011 1
 ا لا - موابالساوب يام بالسير ول

 ا ناك وم

 قيقا طلاب ظلال ىلا انار كلوب يطري ويليام ا
 ْ عال ٠ نا نأ سلا ع ب ا 00 7

 رووا قب ويلز رض 000 رمال كلان
 نا دل وا كي قم تيتا ينلازبلا مهنم لجرلل اوقين

 500 0 0 000 0 202 اذن ١ 5 ظ
 نم ناانصا هل مدقت لاجرلا فيس كلام لاق مةمولعم يفصو يمانرب لع معاتبا ناك |

 عفحام اذكحو اذك لدع لك هب لوقيو هجمانرب مهيلع ارقيو ماوسلا رصحوربلا
 - نم افانصأ مهل يمسيو اذكر اذك اهغرذ هيرباس ةطيز اذكو اذكوأ ميرال

 كفصو انسايلعت لادصالا نورتي د فصلا لطب ضازرتش الراب
 0 خلا انربلل اقفاوم ناك اذا مهل مزال كلذ كلام لاق نومدنير اهنوحتفي

 اقفاوم عاتبملا ناك اذا مهنيب دوز 12111000 دلا هيلع لزي مل يذلارمال اذهو

 2# مل افلاخم نكي ملو انربلل

 م ناسا لظب 0 #

 ناعيابتملا لاق ملسو ةيلعدللا ىلص هللا لوسر نارمع ىب هللا دبع نع عفان نع كلاسم
 اذن نير فا لاه ايبخلا عبب الا اقرفتي مل ام ةبحاص لعرايخلاب امهنم دحأو 0

 كذبك نآك دوعسم ن ,ب هللا دبع نأ ةغلب هنا كلام #« هيف هب لومعمرمأ و نوزعم دخ اندلط |

 اوا عئابلا لاق ام لوقلاف اعيابت يعيب اميا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ى
 لع كيا عيبا د دبجاوم دنع عئابلا لاقف معلس لجر نم عاب نميف كلام لاق دانت |
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 اولا يتكرر للا ا ل ا ردا كما 0 ايل يع
 | دا ناعيسل ل را لل دنلالا يسيل لا سادسا
 ظ را ياو اس 1

 ةولطت نا انا عتابا لاع اب ععلسلا ذعنات ا ل 0
 | 1 امهتماذحلاو لك ّنا اكللذو انين ءىرب تفلح 'ناف تلق اب الا انهتيرتشا انم ملل
 ظ مبحاص ىلع

0 0 - 
 كرما 8# لاقت تباث “نب ديز كلذ نع تلاسف نودقنيو نمنلا شضعب مهنع عضأ ن |

 هي هادم كوت مب نيف لطم برجا ل لجرا

 وكي نأ ةيلهاجلا فب ابرلا ناكل اق هنأ ملسا نب ديز نع كلام « هنع ىهنو ريع
 ل4 برت 1 ىنتلا لاك لجال لح اذان لجا كل ىلا لجرلا لج لجرلل

 يذلا ةرركحملارمالو كلام لاق لجال في هنعرخاو هقح كيس هداز الأو ذخأ ىضق

 داع عصيف لجا ىلا نيدلا لجرلا لغ لجرلل وكي نا اندنع ةيف ىالتتخا ال

 نوكي لجرلا بس كلام لاق هيف كش ال هنيغب ابرلا اذهف هقح هي ميرغلا هديزير
 داملبي ىعب نئدلا هيلع ينلا هل "لاف تلخ اذان لجا ىلارانيد منام َلْمَرْلا لفل
 لزي ملو ىلصي ال عيب اذهف لجا ىلا نيسجتو متئامب ادقنرانيد مئام اهنمث نوكحب

 ااا ااا ياويل هلل كلذ ةرك ادار ههنا نواس واهلا لدا

 يي 7سا7ُْسُلس

| 



 هال//

 0 ةرخآت كي !انيد نيسه هيلع دادزيو ةرمرخآ٠ :ركذ يذلا لجال ىلا راق

 ميلهاجلا لها عيب كيس ملسا نب ديز ثيدح هبشي اضباوهو د ال ةرركحم اذهن
 ناف يبرت نأ اماو يضقت نا امأ نيدلا ةيلع يذلل اولاق مهنويد يلح اذا اوناك مهنأ

 0 نجا ف مهودأنو مهقؤاح كبح 0 هدأز رش اوذحأ ىصضق

 ١ 2 قنيبلا 2 :

 يي يرمم حا ١ اوال ىلا تيرا |
 كلذ: ف ةجاعلالماو مقا احر قرلاسا ايس لكلا ىلا مهلسلا “كلف
 ةعاسلا كلت در يرتشم ا ديريف لجالا كلذ نع عئابلا هفلخب مثديلع طرتشا يذلا نامزلا

 معلسلا كلتب ءاجول عئابلا نآو هل مزال عيبلا نآو يرتشلل سيل كلذ نا عئابلا لع

 ماعطلا يرتشي يذلا ف كلام لاق اهذخا لع ييرتشملا هركحب مل 0-00

 ةافوتسا او هسفنل هلاتكحا دق هنا هيتاي ىذلا ربخبف هنم هيرتعي نم هيتاي مث هلاتكحيف

 ١ امو هب ساب الف دقنب مفصلا هذه لع عيب ام هنا هليكب ةدخايو هقدصي نأ عانبملا ديريف

 ايناو هسفنلر خال يرتشملا هلاتكي ىنح ةرركحم هناف لجا ىلا فصلا هذه لع عيب

 ريغب هجولا اذه لع كلذرادي نأ فوتو ابرلا ىلا متعيرذ هنال لجا ىلا ىذلا يكف

 كلام لاق اندنع هيف ىالتخا الو ةرركحم وهف لجا ىلا ناك ىناف ىنزو الو ليك

 ىيدلا هيلع ىذلا نم رارفاب الارس| والو بتاع لج كمر ريس رتشف ل
 مل ما متتيا ىردي الررغ كلذ ءارتشا نأ كلذو تبملا كرت يذلا ملع نأو تيم لع الو
 ام يردي ال هنأ تيموا بئأغ لع انيد ىرتشا اذا هنا كلذ نم هركح امريسفتو متي

 ىذلا نمنلا بهذ نيد تيما قحل ناف هب ملعي مل يذلا نيدلا نم تيملا قيعاي
 ىنأو هل نوضمب سبل اثيش ىرتشا هنارخا» بيع اضيا كلذ كيو الطاب عانبملا ىبطعا

 ا ب ا

 ليحي اهنا دنيعلا بحاص نا لص هدنم سيل يبش كيس لجرلا فلس اسي نأ نيب
2-2-0-0 
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 | اكل اهي كل ئرتشا ىا.ديرت اهقازينانذ ةرعج هذه لوقبف اهب ماتبي ناتديري ىنلا ديحأا |
 | نكلت ايناو اذه رك اذهلن لجا ىلا !رانيدرشع مسيم#ب ادقن ريناند ةرشع عيبي ا

 8 مسلدلاو ملخدلا |

 أ د ا ا ل أ

 ١ ران طرتش اذن ا ىبتسيو فدمملاربلا عيبي لجرلا تب كلام لاق ٌْ

 ْ انآ راف ىنباتسا نيحاةنم اح نأ طرتشي مل نآو هب س ابالف مقرلا كلذ نمير ْ

 ايهتيو اءرس امهمقر نروكب دا را كة وردم ا م ظ

 || .لريغو ماعطلا ينهنم ةلاقالو ةيلوتلاو كرشلاب ساب ال هنا اندنعرمالو نمنلا ةي توافت ||

 | ويعات الو اعين الو سبر هيف نككحي ملو دقنلاب كلذ ناكاذا ضبقي ملوا كلذ ضبق ||

 ب دي يو سهلا :
0 ْ 

 متاع دلل باس سلا اهي ل درب 7 يوكو ا

 : اللا لكلا ةكرشا ءذلا نمت وحاب كرف ل ناف امهيديا نم اهعزني عش ةعلسلا كردا ا

 هي ١" ةفملا تكسب هيد اي دل يدل م ىذلا 0

 0 كل 0

 دان يذلا لجرلا كلذ ذخا تنانوا"تكحله دعلسلا كلت ناولو هل ابعيبي نا ||

 0001 ف رتل دلل فصلا(! ايفان دهتام ةكيرشس نم نشفلأ
 اعيج كل اهعيبا انإو ماعلسلا هذه فصنب يكرشا لجر هل لاق مثدل تبجوف معلس |
 نا لع ةعلسلا فصن هعاب ديدج عنب اذه نا كلذري بمقتو هب يلب الان '

 , . ميرغلا سالفا غي ءاجام 5

 [ سدا ماع نإ راتجلا نب نيمرلا دبف نب زكي يبا نم باهش نبا نم كلاس
 ا د و د وس مسلسل سل ل -_ ككل مس
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 ب يصر يايصعو وبما

 ديلا مول دمر ىلا مدرس مو ف وعد

 7 ناك نأو يو أعاتم

 عاتبملا قرف ام هعنمي ال ءامرغلا نم مب قحا عاتملا بحاصف مقرفو هضعب عاب دق

 المع يرتشملا كلذ ليس ثدحا مث ضال نم دةعقب وا اعاتموا الزغ علسلا نم .تعلس
 انا متعقبلا ير لاقف كلذ عاتبأ يذلا سلفا مث ابوث لزغلا يسن وا اراد ذتعقبلا ىنب
 مقا افانر 0 ناينبلا نم اهيف أس مقلاة

 ا يسارا وراي رج 8

 مميق نوكحتف مهرد مئامسهتو مهد فلا ملكك لذ مةمبق نوكحت نا كلذريسفتو

 نينا يرن 0 هلخد اذا يا أمم : لزغلا 46 لاخلا 7 34

 00 الا لا دنس بالم رأ سب يضايق لئامكلسا
 انتيعاب ىذلاف اهنمث ن صقن دق ىن نو ةتعلس د يلا اولَسي نأ نيبو اثيش ةونصقني الو ظ

 مل كلف مسيرغ لام نم مساس ةتعلس ذخاي ناءاش نارايلاب | |

 ١ د 0 ةدلع قفل طيار اا
 ١ ديه دنيسيئلا 0 د
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 | الماك دقح منوطعيو كلذ كي ءامرغلا بغري ناالا عئابلل اهدلوو مبادلاوا

 نم لبا متءاجن اركب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلستنسا لاق هنا ملسو هيلع

 || ةركب لجرلا يضقا نا ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسر ينرماف عفاروبا لاق تقدصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايعاب رارايخ الج الا لبال ين دجا مل مل تلقف

 اهنم اريخ مهارد هاضق من مهاد لجر نمربع نبدللا دبع فلستسا لاق منا دهاجم
 رمع نب هللا دبع لاقف كتفلسا يتلايمهارد سمريخ هذه نجرلا دبعابا اي لجرلا لاقف

 اثيش فلسا نم ضبقي نأب ساب ال كلام لاق ةبيط كلذب يسفن نكلو تملع دق
 ١) لل انيم لضتا كلذ مفلسا نمم ناويعلاوا ماعطلاوا قرولاوا بهذلا نم
 ةرركم كلذف ةداعوأ ياووا طرش لع كلذ ناك ناف ةداعوا امهنم طرش لع كلذ نكي

 || ناكم ارايبخ ايعابر الج ىصق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسير نأ كلذو ميفريخ الو

 الالح كلذ ناك ةداع الو ياو الو طرش لع كلذ نكحي ملو فلستسملا نم سفن بيط

 0 مب ساب ال

 0١ ادلعلل الجر بلا لجر كيس لاق باطلا نيزيم نإ مغلي منا كلام

 نأ نجرلا دبعابا اي لاقنرمع نب هللا دبع ىنا الجر نا هغلب هنا كلام » منالج

 نك[بلذف ربع ىب هللا دبغ لاقف متفلسا امم ل ضنا هيلع .ثطرتشاو افلم الجر تفلسا
 رتئالث لو فلسلارمع نباللا.دبع لاتف نجرلا دبع ابا اي ينرمات فيك لاقف ابرلا

 مجو مب ديرن هفلست فلسودهللا هجو كلف هللا هجو مب ديرت هفلست ففلس هجوأ

 لاق ايلا كلذ يطب انيبطع كحال مفلست بفلسو فكيشناض جو كلف .كبحانص
 تكساس
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 ميسسصسدسللا

 لبم كاطعا :راق نيستا يذلا يارا يمزلا ةمابلاب ردا بكيل
 | امم لضفا كاطعا نأو تررجأ هتذخأف هتفلسا يذلا نود ك كاطعا ىأو هتلبق هتفلسا يذلا

 أ منا عفان نع كلام « هترطنا امرجا كلو الر كل ا
 أ هلي ةناةكلاسم ءر يطق الا طرتشي الف افلس تفلتنا نم قوتي ريع نب ذثل) هيما ب
 ةضبق تاك ناواةنم ليضفا طرتشي الف افلس تفلسا نم لوقي ناك دوعتسم نياللا دبع نأ

 الادب فاننا وسر اهدضل هيلع يسملازأل ظلم لات هاو ا
 نم ناكام الا ةلثم دري نا ةيلعو كلذب ساب الهناف ةمولعم متيلحتو مفصب ناويعلا
 كلذ نم رك انمريسفتو لحب الام لالخا لل معيرذلا كلذ ثي امي د ةنأف دئالولا

 يم اسوم ا ١

 5 دحال هيف نوصخري الو هنع نوهيني ملعلا لها لزي ملو هداك او, لد ال

 7 ظعيابملاو .ممواسملا نم هلع ىهنيام

 قليل ال لام لبو هيسمللا لس لور نارا يدلل بخ سعلت

 لوسر نأ ةريره يبا نع جرعالا نع دانزلا يبا نع كلام + ضعب عيب لع مكشعب
 الو ضعب عبي لع مكحدسعب عبي الو عيبلل نابكرلا اوقلت ال لاق ملسو هيلعدللا ىلص هللا

 ريخب وهف كلذ دعب اهعاتبا نمف منغلأو لبالاورصت الو دابل رضاح عبي الو اوشجانت
 العرش نم اعاضراس امنع رار اهصنسنا ادييص نتايج لاه

 لع مكضعب عبي ال ملعا هللاو ىرن أميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقريسفتو كلام
 مئاسلا لل عئابلا نكح اذا هيخا موس لع لجرلا موسي نأ ىهن امنا هنأ ضعب عبب |

 عئابلا نا هب ىنعي امم اذه هبشا امو بويعلا نم اربتيو بهذلا نزو طرتشي لعجو
 فقوت معلسلاب موسلاب ىناباالو ملعا هللاو هنع:ىهن يذلا اذهف مئاسلا ةعبابم دارا دق

 هبشب نذخا اهب موسي نم لوا دنع موسلا سانلا كرت ولو دحاو ريغ اهب موسيف عببلل

 ىلع اندضرمالا ل زي ملو هرركحملا مهعلس كي .ةءابلا لع لخدو نمنلا نم لطابلا
 ىهنن ملسو هيلع ةللا ىلض هللا لوسر نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام © اذه |
 كاسقت يف سيلو اهندت نسرغكا نحاسي هيطت نأ شياو كلام لاق شيلا عبب نع |
 3 كريغ كب يدفن اهرازالا



 للا ىلص هللا لوسرلركذ الجر نارمع نب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبع نع كلام

 تعيب اذا ملسو هيلع هللا ىلص اللا لوسر لاقف عويبلا كي عدي منا ملسو ةيلع

 منا ديعس نب ىبك نع كلام # ءعيالخ ال لوقي عياب اذا لجرلا ن اكن مبالخ ال لقف

 ماقملا لطاف نازيملاو لايكحأا نونوي اضرا تئج اذا لوقي بيسملا نب ديعس عمس

 يحي نع كلام م اهب ماقملا ىللق أف ن نازيملاو لايكحملا نوصقني اضرا: تئج اذاو اهب

 ناعم أب نا لا اا يبل

 لاادالا ومعي لجرلا يف كلام لاق ىضتقا نانا ىصق نا امهمس ءانيإ

 ظ ا قارلا وكي ال هنان ادار ضورعلا نم افيشوا:قيفرلاو ازبلاوا متغلاوا
 اسوق دقو مل اهعيبي معلسلا لجرلا يطعي لجرلا ثيس كلام لاق ادعدعي أمم

 ميمسي ئش وأر انيد كلف مب كترما ىلا سلا اذهن اهب نأ لان عم ايتحابم ظ

 اهعيبي انيث ىمس اذا كلذب ساب ال هنأ عيش ا, كل سيلف امهعبنا مل ن رأو هيلع نايضارتي هل

 لجرلا لوقي ن !كلذ: لئمو هل يوش الف عبي مل ناو هذخا عاب اذا امولعم ارجا ىمسيو مب

 ا اذككر اذك كلن دراعلا ب ا
 اماو رلصي مو ملة اجالا اق ا الا ناب قر مل نادل ننان
 000 ب وملرانم لك ف ذكي اذككلو اهعب هل لاقيف ا

 مل يمس يذلا مقح نم صقن .ةعلسلا سن سرانيد صفن الك هنال يلصي ال كلذ

 ىقراكتي لجرلا نع هلاس هنأ باهش نبا نع كلام م هل لعج مك ىردي الررغ اذهف

 5 كلذب ساب ال لاقف هب اهاراكت اممرتكاب اهبركي مث مبادلا
 0 0 ضارحسلا هناديبدصم 0 0

 د نإ ميحرلا نمجبلا هللا مسب نإ »

 9 : 3 ضارستلا كييداسسجام 3 3

 000 واسف حرش لاق دنا مسن نم ميسا نب ميز سرس

 ا اعل املا لل ند كيس الملا
 نم لاما شاه: لب لاف مثمب امكفنارما لع امكلردقاول لاق مث لبهسو امهب بحرف



 كا رو

 نكس امانم دب ناعاعبتت ابكت ثا نيتسزلاوينثا كان هب كسا ناز وير اللا لاك
 بكل نوكحيو نينموملا ريما كل لاملا سار نايذوتف مةنيدملاب هناعاتبت مث قارعلا عاتم
 لال اين نيجاق ا ياطفلا نب رمع لل بتكحو لوقف كلذ انددو الاقف ربرلا

 ادم لئم مفلسا نثيحلا لكا لاقرمع لا كلذ اعند الف اجبزاف اعاب امدق اذ
 هحبرو لاملا ايدأ ايكفلساف نينموم ا ريما انبا ناطغلا نيريع لاقف الالاق انكفلسا
 ظ صقنول اذه نينموملاريما اي كل ىغبني ام لاقف هللا ديبعاماو تكحنف هللا دبع امأف

 لاف للا ريع دسحارو هللا دبع تيحكتس ةامنا ريغ لاف هادم كله ا لاا
 ٍ اضارق هتلعج دقرمع لاقف اضارق ةتلعج ول نينموم ار يما ايرمع ءاسلج نم لجر

 لاما“ سبر فضنر يع انبا هللا ديبعو هللا دبع ذخاو هحبر فضصنو لاما سارريع نخاف
3 ْ 

 ظ امهنيب سيزرلا نا لح ةيق ليسياللا
 * نصارقلا روت ات ات

 ناله حاس نم لاملا ل جرلا ذجاي ناريقانجلا'نورعلا ضارتلا ةجواكللا

 امو هتوسكو هماعط نم ةرفس كيس لاملا ثب لماعلا دتقفنو ةيلع نامض الو هيف لمعي
 ناكناف كلذ لمحي لاملا ناكاذا لاملا في صختش اذا لاملاردقب قورحملاب هحاصي

 لك ناضراقتملا نيعي نأ ساب الو ةرسك الو لاملا نم مل ,قفن الف هلها كي امّيقم

 بر يرتشي نأ ساب الو امهنم كلذ يص اذا فورعملا مجو لع ميحاص امهنم دحاو

 لاق طرش ريغ لع احس يعص كلذ ناك اذا علسلا نم يرتدي ام ضعب هضراق نمم لاما

 زقاج كلذ نا اعيجج هيف نالمعي اضارف الام هل مالغ ىلإو لجر ل عفد سيف كلام

 0 ميسكتح نم ةريغ

 نإ

 | يطوركي كلذ نا اصارق دست ورعي نا الانف نيد نار طل لجرل ناك كام
 ديريوبف هلامب رسعا نوكي نأ ةفاخخم كلذ امناو كسميوا دعب هضراقي ” هلام ضبقي

 !ةييسصأرق الام لجر لل عفد لجر كي كلام لاق هيف هديزي نا لع كلذزحخوي نأ
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 0 الا للر لعس نأ زازا درت قا لاس تادف لحعي قا لد مضي كلمن

 مث هحبر نم لاملا سارربجيو هلوق لبقي ال لاق هيف لمعي نأ لبق هنم كله يذلا دعب
 ةيناالا ضارقلا ملصي الو ضارفلا نم امهطرش لغ لاملا سار دعب يقب ام نامستتقي

 ويبلا نمو علسلاو ضورعلا نم عئوش كثي نوكحي الو قرولاو بهذلا نم نيعلا

 ادبادرلا الا هين نيكي ال هناف ابرلا امان ه,سشحافتو ةرما تووافت اذازوجب ام

 ىلاعتو كابن هللا نال نبل كييررح »ام هيفزوجب الوريثك الو ليلق هنمزوجب ال

 2 رلط الو نوال ابا وير كسلا مع ناو دبات يس لاق

 ا تسلا

 10 ا ا ووو 0 22ظ2هظ-00 يىرشي

 لاق كظنب ناب الك تفيض ال ءاتش في فلغت ال ةدوجوم ةرييك اهريغ يرتشب

 )ا ا دع ياياظاطع هنار.اضارق ا سم

 ميبرلا فصن طرتشي: نا الا ادسحاو ايهرد ناكخ ناو رلضباال كلذ ناف ةبحاص نود

 ل سام ىسالارتار أ كا نم لقأو را ةطيروا هل

 0 00 ةثوف امف ادحاو أامهرد 0

«* 0 

0 
 ل 00 ا ١ ا

 00 فورعملا هجو لع طرشر يغ لع هبحاص امهدحأ نيعي نأ الأ هبحاص ن رود

 تضف 7 كنه ساد ب سلا ١ هرتشب هانا شوراع يغبني الو هماجبجا



 تيا

 ممسا نيس تيري ادسس تسل

 ا و ضارقلا لخد نان ةيحاص لع ايهدحأ هدادزي ءايشالا نم انيغدالو ماعط و

 | طرتعي ىا لل ذا يذلل يغبني الو مولعم وشب الا ةاجالسلصت الو ةراجاراص كلذ ||
 أرفو اذان 50 لوتي الو ادحا هتعاس نم.ىلوي الو عوناكي نأ لاملا هذخأ عم

 وا بر لايل نكحي مل ناف امهلرش هلع لاملا امستقا مث لاملا سار لزع لصحو للملا ظ
 عيضولا نم الو هسفن لع قفنا امم ال عيش كلذ نم لماعلا قبعاي مل معيضو هتلخد

 نم لماعلاو لاملا بر هيلع ايضارت ام لع زئاج ضارقلاو هلام ك لاملا بر لع كلذو
 نأ اضارق لاملا ذخاي يذللزوجب الورتكا وا كلذ نم لقاوا هئلثوأ مبولا تقل

 كنا طرتشي نا لاملا بحاصل اصيال كلذكو هنم عزني ال نينس هيف لامعي نأ طرتشي

 بر عفدي نكأو لجا كل نوكحب ال ضارقلا نال هنايدسي لجال ننس يلا هدرت ال
 مل ضان لاملاو كلذ ترتب نأ ايهدحال ادب نان هيف هل ليعي يذلا ل هلام لاملا

 قو هئاعف هضبقي نأ لاملا يرل ادب ناو هلام لاملا بحاص ذحخاو هكحرت اثيش هبرتشي

 وهو هدري نأ لماعلل ادب نأف انيعريصيو عابي ىتح هل كلذ سيلف معلس هب يرتشب

 لجر لل عفد نأ ب الو هذخأ امك انيع هدريف هعيبي ىتح هل كلذ نكحي مل ضرع ظ

 اذا لاما نيو نال ةصاخ يب رلا نم تضخ قيم ةاكزلا هيلع طرتغي ىآاسضارق الإ

 ةاكزلا ةهتصح نم نفوس اييفاتيام ويرلا مالم وسفنل طرتع) دف ركل :

 الا يرششي ال نا هضاق نم لع طرتشي نأ لجرلزوجب الو هتصح نم هبيصت يتلا

 لاق ىورعمب سيل رجاب اريجأ هلريصي هنالزئاج ريغ كلذف هيمسي لاجرل نالف نم

 أمو هيلع ضارفلا عضو امريغ هلام كي طرتسي نإ لاملا بحابصلزوجب ال لاق نامضلا

 هقح كي دادزا دق ناك نامضلا طرش لع لاملا ىمن ناف هيف نييلسملا نس نم ىضم

 ريغ لع ةاطعاولام لع ,رلا ناهي ادنناز ناسلا عسرم لحا نم سرا

 لطاب ضارقلا فيس نامصلا طرش نال انامض هذخا يذلا لعرا مل فلت نآو نامض
 | الجن الا هب عاتبي ال نأ هيلع طرتشاو اضارق الام لاجر ىلا عد لجر كي كلام لاق

 اديس لاسالاوب لاق اهباقر سبحيو باودلا لسنوا لغتلاريث بلطي باودوأ
 | عابيي امكهعيبي مث كلذ يرتشي ىأ الا ضارقلا يف سيهسملا ةنس نم اذه سيلو اذه



 تا

 ا 1 يام لالا ىلع نواقلا اوسسي وا ن ب ذي طلاسم اب
 ٍ ريغ فيس هنيعب ال لاملا فيس هنيعي نا دعي مل اذا لاملا فيس مالغلا دعم موقي

 5 شضورسعلا كي ضارقلا #
 كي عضراقملا يغبنت ال هنال نيعلا فيس الا ادحا ضرانقيا ى نا دحال يغبني ال كلام لاق

 هل لوقي نا انا دور يلا لب نو كت ابنا ضورعلا كيني ةضانقللا نال ضورعلا

 هجو لع عبو هبرتشاف هنمث نم جرخ |مف هعبف ضرعلا اذه ذحخخ ضرعلا بحاص

 ||| اهتنوم نم هيفكحي امو هتعلس عيب نم هسفنل الضف لاملا بحاص طرتشا دقف ضارقلا ||
 كيلا تعند ىدلا يضرع لئثم يل عتباف تغرف اذأف عب و مةعلسلا هذهب رتشا لوقيوا

 ظ "الملا لا عدي نإ ضرعلا بحاص لعلو كنيي ب و يب وهذ يش لضف ناف

 ||| تلعب هيرشيف صخر دقو هدري نيح لماعلا هدري مث نمنلا ر يثك قفان هيفوه نآمز
 : قب ضرعلا نم نم صقن ام بفصن هديل ا ع | ةنمب

 || ردكحي ىتح هيف لاعيف ليلق هيف هنمت ناز ب ضرعلا ذخايوا برلا نم هتصح
 ا هيدي كي ام لكب هيرتشيف هدري نيح هنمث عفتري و ضرعلا كلذ اولغي مث هيدي كيس للملا

 ْ ىلارظن يضمي ىتح كلذ لهج ىناف 0 هليع نهدف |

 نرسم اضارق لاملا نوكي مث هاطعيف ةجالعو رت فدا رض ركل ديو ارك ءاردق

 ا ْ هلئم ضارق ىلا دريو انيع عمتجاو لاملا ضن موب

 ضارسقلا ةي ءاركحلا *
 000 1 ل دات ايام دب ييتطاف اسارف لا يل عند لجر فب كلاش لاذ ١

 قرتغاف ناصفقنب عابفر خا دلب ىلا هيلع ىراكتي هعاب ن نأ نراضقنلا قامو هيلعراببف

 ْ يقب نأو كلذ ليبستف ءاركحلل ءافو عاب اميف.ن اك أ كلام لاق هلك لاملا لصا ءاركلا

 هب عبتي عوش هنم لاملا برر لع نك ب ملو لماعلا لع ناك لاملا للصا دعب ىوش ءا ١ نم

 ا ا انيمي ىرآ نضراقملا نسيلق هلانن قس ةانجتلابرما امنا. لاملا بير. 1

 ظ هيف هضراق يذلا لاملا ريغ نم هيلع انيد ناكل لاملا بر هب عبتي كلذ نراك ىلا لام ا روم

 [ نال ا اب نار ليم نا فاعلا نسل
 000 ضارنبفلا كب ئىديسعتلا .



 ري ما

 نم ىرتشا مث ب فرخ نق ل ممش ايتإرت الام لجر كل عفد لجر كي كلام لاق

 تذخخا لام مل ناك نأ لاق لاملا صقن مث هنمتلمحف ةيراج تلج سوا لاملا بز
 ا فراس لا ري يقال

 اهنمث نم لالاربجي ىتح ميراجلا تعيب ءافو هل نكبي مل نأو لوال ضارقلا لع

 يف دأإ يبا 0

 0 يع نتارينب اسر خسما

 لاق د ياسو ضن ب قالا ةساصي اع ان را
 00000 نادال يبخاش 0

 + ىدعت نم لكب لعفي كلذكو هلام سار هنم ذخاو اهنيبو ةنيب ىلخ هاش ناو امهضارق

 مقفنلا لمحت اريثك لاملا ناكاذا اضارق الام لجر لل عفد لجر كي كلام لاق

 نمرجاتسيو ةردق نم ىورعملاب يسنكيو هنم لكاي نادل نأف لماعلاديف صخش اذاف

 اهليعي ال لامعا لامعالا نمو ةتنوئم ضعب هيفكي نم ضعب هيلع ىوقي ال اريثك ناك اذا لاملا

 ةانمنأو .ةدشنو عادملا لقنو نيدلا يضاقت كلذ نم اهلمعي هلئم سيلو لاملا دحاي يذلا

 ديلا ره ففعني نا ناقل نسيلو كللواديدك سلال سلرعاسبإ قارس
 ليج للاو اكو لاملا يف صعخش اذا ةقفنلا ةلز وجت امنا هلها يف اميقم ناكأم هم نينستكي
 بصك او لاملا نم مل .ةقفن الف ميقم هبه وه يذلا دلبلا ثيرجتي امنا ن 3 ناف مقفنلا

 لت مننا لاسبو مب جرش اسارق الام لجر كل عند لة كاسل
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 00000 لال صصخ ردت ىف تلم نيو كارلا لاي سب دهبلا لد
 هلا ١ دسم ١ يعم شط

 اراه 5 ا حاير ناس دنس يطال انش

 0 يا رلسج اديس للا ل ب 0

 0000 ب ديناكي نا ديلت للحب ا ىتا ناو دب نماجالف كلذ دل:للخ نات لاملا |
 5 ةاناكم مل ائيش كلذ ناك

 00101000 رو 900599
 نا لبق لاملا ذسخا يذلا كله مث لاملا كيس راما ولا

 ” اد ولا نم مهيب طرخ لح مهو لاملا كلذ اردعتي ىل متو د دارا ىلا لالا نكتب
 تو لاعلا بحاص نيب اواخر نست / ىلا ركك نانا كلذ لك ءانا اناكاذا مهل
 يشنمتقا ناف لاملا ببر كل_ ةويلسا اذا مسهل وش الو مهيلع عوش الو هوضتقي نا اوفلكب

 مل ناففيهتبا ملزتنب ديغ مه كلذ لبس مهيبال ناكام لام عقفنلاو طرشلا نم هيف
 عيج ىصضتقا اذاف لاملا كلذ يضتقيف نيمأب اوناي نأ مس ىناف كلذ لع ءانما اونوكحي

 الام لجز ىلا عفد لجر كي كلاس لاق مهيبا .ةلزنمب اوناك مرلا عيمجو لاملا
 عاب نا مل مزال كلذ نأ مل نماضوهف نيد نم مب عاب امف ميق لمعي نأ لع اضارف

 0 مدمض دقف نيدب

 هانم نم بمليتساو هل ا الل يني ا ف يفلالبجلاو

 موس تيساسصكيسم سيبو يوسوس



 كلذ ناكو اعييج ايئنم كلذ اذاف ملام هيلع ددري مل هيلع ككلذ
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  ىيباولو كلذ لاثم هل لاعف هلام هدنع نكي ملول هنا ملعيوهو .ةعاضب هل لجو ا لابلا
1 

 ا

 ظ ساب الزئاج كلذف ضارقلا لصا يف اطرش كلذ نكحب ملو ىورعملا هجو لع اهتم

 لاملا بحاصل لماعلا كلذ عنص امنا نوكحي نأ فيخ وا طرش كلذ لذ او مب

 هنري الويلات ماعلا فسمي نال لاتملا بلخابص كل عنصي اسناو هيدي كيب لامر
 5 . ملعلا لها هنع ىهني امموهو ضارقلا ثيسزوجب ال كلذ ناف هيلع

 0 ضارفملا هييوقحللا 5 ٠

 هدنع ةرقي نأ لابلا فاست يذلا هلاس مئالام الجر فلسا لاجر في كلاس لاق
 11 اضارق هيلا هعفدي مئ هنم هلام ضبقي ىتتح كلذ بحا ال كلام لاق اضارق

 نا ةلاسنو هدنع عتمتجا دق دنا ةربخاف اضارق الام لجر ىلا عفد لج كي كلاس"
 وأ ءاش'ىا هايآ هفلسي مث هلام هنم ضبقي ىتح كلذ بحا ال لاق افلس هيلع هبتكي

 نأ ىلا هنع رجوي نأ بحب وبن هيف صقن دق نوكحي نا فام كلذ امناو هكسمي

 : ' لصي الو زوجت الو ةوركم كلذف هنم صقن ام هيف هديزب
 5 نضارسعلا ةييسنكلعلاا ,"

 اي د يم 0
 بحاص ةرصمتب الا اثيش ذخاي نا هل يغبني ال لاق بئاغ لاملا بحاصو لا لو

 كلام لاق هامستقا اذا لاملا عم بسسح# ىتح ذل نماض وهف ائيش ذا ناو للملا

 لاملا رضح ىتح امهنع بئاغ لاملاو الصافتيو ابساحتي نأ نيضرافتإلزوج ال
 كي كلام لاق امهطرش لع بولا نامستقي مث هلام سار لاملا بحاص ينوتسيف
 ' هرامرغ هبلطن نيد هيلع ناك دقو دتعلس هب ىرتشاف اضارق الام لجر ىلا عفد لجر
 نأ اوداران هلضف نيب , رم ضرع هيدي كيو لاملا بحاص نع بئاغ دلبي ةركردأف

| 
| 
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 و أك 0 ا ع

 11 او 0 0 هيي تاس

 | نامستقي مث ديلا لصيورفاو هنا ملعيو لاملا سار لصمم ىتح بساختف هلك لايلا

 نوكي نأ 0 لاملاروضح بج امناو هبسكوا لاملا هيلا درب : امهنيب مرا

 اا ول لايف هملول عاما كارقخلاتس لجو ىلا: مح: لعر قي كلابغلاد
 0 لاق كلد فب افلتعاف عيب هحو ىيا ل لالا ذا (ودلا:لاقزاجب لاخلا

 ْ را اظتنا هجو اوأر نأو ايهيلع تعيب عبب هجو

 رثآو يدنع وه لاقت هلام نع لانملا .بنح اح ةلاش ” هيف لمعف أاضارق الام لجر نه

 ةكرت ىكأ كلذ تلق اننآو هيبسي لاسل اذكر ذك هنم يدنع كله دق لاق هب هذخا ايلف

 ل الات لع ةرارقأب دحوي و ةدنع هنأ هب: ةأارقأ دعب ةراكنأب عفتني ال لآق يدنع

 ملو ارقاب ذحخا ىورعم رماب ناي مل ناف هلوق هب ىرعيرماب لاملا كلذ كاله لع
 عفدي نأ لاملا ير هلاسف اذكو اذك لاملا ثي تحبر لاق ولاضيا كلذكو ةراكنا ةعفني

 لاق كلذ ةمزلي الف هقدصو هلوث هب ىنرعي رماب ناي نا الا ةبرقا امب ذخؤيو هعفني ال
 لع كتضراق لماعلا لاقف اعبر هيف رف اضارق الام لاجر ىلا عفد لجر يف كلام

 1 وقلا تالام لاك ىكلبلا كل. نا لع كتضراق لاملا بحاض لاقو نينلتلا يل نا |

 انسه اوه كلذ ناكوا هلثم ضارق هبشي لاق'أم لاما يميل فالذ فيخ لس: كناغلا

 درو | قداس لالا نوراقتإ دلع لع ضيلركعسي ماب ءايج ناو نيابلا هيلع نيزاشتب

 أب ىرتشاف اضارقراديد 'تئام الجر ئطعا ل اذ امش للام لاف هلي. 6

 انف لاقف 00000 وراملا ديالا بعانلا 8 ءلولا عفديل بهذ م اواساا

 : كلذف يدي يف هرقت نال الا كلذ تلق امو ائيش هيف تحبر ام لاق هحجرو هلام هيلا

| 



 ووو وسو وو رس سس سلا 84الالا3 3ا ي4ا//7 ا ا 70 ا"ه١

 ظ--08

 ناجل كلغ ناك ناسفن انكربخ قلك ناو: ىف ناك ل سللا هت ناك قاف دمإ لا .عي لادا
 ىذلا د لات ايي ريشا انا ىذا الر ءافو كيلع لب ضراقملا لاقو تعيض تنا
 لاما بحاصا لاقيو عئابلا لل اهنمن ءادا يرتشملا لماعلا مزلي كلام لاق ينتيطعا

 را ار عنو نكح يشل ار ف انت الر يقال هاب اكتمال
 ب :راتتيدلا عئاملا عيقد ناف عفلسلا نمزرباف تنتست ناو ليوا مقالا هيلع ىنناكاب
 او لانا لا ( نأ ناز لوال ضازقلا دنس لها انطارك تسلا زل
 00 يذلا عانملا نم لماعلا ديب ى ةبف الصافت اذا نيضراقتملا ث؛ كلام لاق اهنهث

 ناك كلذ نم وش لك كله لاق كلذ طيبشلا امرا: وعلا نارا عئرتلا قلع
 كلذ نم دري اسمناو كلذ درب ىتفا ادحا عمسا ملو لماعلل وهف مل بطخ ال اهفات
 نا كمئاقلار ليدل ميادلا لثم مسا هلاشش ناك ناو نمث هل يذلا ىيشلا

 ةهبحاص للحتي راجيا دليم اعد ني ناب سالت

 د كلذ نع

 ش 0-7 ١ اهنا نا آت 0# 2

 0 ِي ميحرلا ى اللا للا 6 2 ظ <

 0 0 :ةاشفاشملا 1 00 أيا 2

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور نأ بييسملا نب ديعس نع باههش نبا نع كلام
 ناكف لاق مكحنيبو انتيبرمنلا نا لع للا مكرقا ام ابهيف مكرقارببخ رئتفا موبر بيبخ دوهيب
 لوقي مث مهنيبو هنيب صرخت هحاور نب هللا دبع ثعبي ملسو هيلع هللا ىلص اللا لوس
 نايييلس نع ناش نبا نع كلام م منرذخاي اوناكف يلف متش نا مك تشن

 رييخ كل: هحاور نب هللا دبع تعبي ناك ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ناراسي ن
 7 ا ا

 نا هللاو دوي رشعماي محاور نب هللا دبع لاقف مسقلا فيزواجتو انع ففخو
 نم متضرع ام اماف مكيلع فيحا نا لع يلماححب كاذامو يلا هللا قلن ضنغبا نا

 كلام لاق ضرالو تاومسلا تماق اذهب اولاقف اهلكان ال اناو تحس اهناف ةوشرلا
 | هرم زمايبلا في لماعلا لجرلا عردزا امف ضايبلا اهيفو للا لجرلا قاس اذا



 1 قهرا ال راسي ال كلذف دفن لساينلا لف رورتسلا سلسلا تاس رجا ىف
 غ رنا طتخأ او ميلع اهداز ةدايز ككلذف نضل بر يسب دلال

 ا كني ها *.أ 6و ا

 | تامل نحساما هيلع اهدادزا ةداب هز لاما بردع طر تل دع ميالراك ظ

 1 ادرار فاول الا اوم اعلا ظ

 0| 0 علا سل اديماسل

 .انييوناو ١ ساس مدا اجا و

 وش مةقفنلا نمرخال قاعي مل دلمعب اثيش كردي ملولو قفنا هنال ملك املا لوال يلع
 علال ملدادلا 0 1 0 كوز لعل ةفرملاو ل تناكاذإو

 اردد اسم ا

 مدحاص نود اعيش لجلا نم الو لاملا نم يندتسي نادل يغبني الف قاسم وأ ضراقم

 | | 1 ءلضت اذكر اذك فيم ىلإ ليعت انرا لعب كيقانسا لوقت كلب اريج ريصي هنأ كلذو

 امم .تييل ريناند ةرشعب ىل لمعت نا لع لاملا نم اذكو اذك كثب كضراقاو اهربأتو

 ' افاكلا ف نينيدلاو هيدر كلو نلصي لو ي غبني ال كلذ نأف ميلع كضرافقا

 تو الع دداوعلا 0 لجل وابا 00 ؤ
 اا ديا ظرتشي ال ليدال/ يحاضص ناوبف ميلع ايضارت اذارنكاو ا كلذ: نم لاقاوا

 اهيف هسرغي سارغوا اهسأر عفري نيعوا اهرفتحير يب نم اهيف لماعلا مئدو ديدج لمع
 لوقي نا ملزنمب كلذ أمنأو هتقفن أهيف مظعت اهينبي ةريفضوأ هدنع نم كلذ لصاب ي نايا

 ظ ير نال نلرتجلا وأنجب امام يل ىبا سلدلا م لجرل طالا بو ظ
 ةصسب لوا اطئاحلا رمث بيطبي ىن 03 دارالا7 اذ يطا حويئ دست الايع يل يل لردع أ هل 1



 لن 4

 رامثلا عيب نع مع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسر ىبن دقو هحالض ودبي نأ لبق رمنلا عيب

 ْ لجرل لجر لاق مث هعيب لاحو هحالص ادبو وزمعلا ناط اذا امان اهحالص ودبي ىتح

 كلذب اج الخ 1ذنع ىلا مع يد ذل هميم لاش ال مالت نو دم ىلا ان

 نكس ملدا نام تاكا هاب نيو ةاردق ملعم فرع يي ماعلا ابينا

 هع يا يرسل سلا نس عي قالا 0

00 00 0 0 00 
 لاملا برل نأ دع هب ساب الزئاج لوصالا نم كلذ هبشا اموا كشرفوا نامر وأ نيت

 عرزلا يبزوجت اصيا ناقاسملاو لقاوا كلذ سمرثكاوا هعبر وا هئلثوارمثلا فصن

 انسعيا كلذ في .:ناقاستلاف هجالمرةامعو هيقس نع هبحاصز جف لقتشاو عرخاذا

 امناو لبقملا ماعلا نم ىقاسي نا يغبني امناودعيب لحو هحالص ادبو باط دقرم هيف

 ادب دق اريث لصال بحاص ىقاس اينا هنال زاجاراينلا نم هعيب لح ام تاقأسفم

 كلذ ليلو أاهايا هيطعي مهاردلاوريناندلا ملزنمب ةدجت و هأيا ةيفكي نأ لع هحالص

 قاسيا سقلا'يبيطي نا: ل لهنا دجب نا نييءام تافاسملا اهناو ترافل

 ياقاسيلا“ كلين: هعين لمع ههالبمةذني قنا لبق لضا فيس لربع نتاس وا

 زيانملا بلي ازكايرتجل ادمل لاتملك اجمل نيرا ئاش اوس الرازي
 را١كليلاب أضيبلا هضرأ ىطعي ى ف ءنلا يا همسملا رافال الل قت أمو مهاردلاو

 امبرو ةرمرثكحي و ةرم لقي حرزلا نالررغلا هلخدي امم كلذف اهنم جرب امم عبرلا
 دوور وكي ىلا ناصي اهيا ءارك كرت دق ن صرالا بحاص ى وكيف اسار كلف

 وت ارملعلا لم عننا لدم 00 م ا رخام

 ٍ يب لي 5 يرفس

 ظ اضيلار 5 6 للا يف كانانسملا نيب يرق يباع لا رربالم ماعم عومشب الأ هنتئيفس
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 قاست ابنا اضيا لختلا فب اندنعرمالو اهيف ىوش ال ءاضيب ضر يهو اهيركي
 00 لك يغب يذلا كلذرركحار: كلذ نم لقاز عبرالو تالثلا نيبلا
 ا ا امي لنم نييقسلا م قاس نيل هيفروجي ل ختلا علزنيب لوصالا نم كلذ
 بهذ نم ائيش اناس يذلا هبحاص نم ذخاي الدنأ يقاسملا في كلام لاق لخختلا |

 اج نأ يغبني الو ككلذ : 4 ءايشالا ضااتيف الذ ماعط الو هدادزي قرو الو

 نم عيوش الو ماعط الو قرو الو بهذ نم هايإ هديزي ائيش طئاعلا ببر نم قاسملا
 تلخد اذا 0 دا هذبب اضيا ضراقملاو ماض ال امهنيب اميف ةدايزلاو ءايشال

 الو رلصي ال هنان ةاجال هتلخد امو ةراجا ترراص ةضاقملا وا تاتاسملا قت ةداي زل

 ةبورتكبوا لقيوا نيكب ال ما نوكيا ىرديالررغرماب ةاجالعقنت نأ يغبنب
 ا 1 س كلذ دس موا نكلا را لاخلا اين نوال ل جرلا ناسي لجزلا
 كلذ مظعأ لصالا ناكو لضالل اعبت ضايبلا ناك اذا كلام لاق اضيبلا ضرال اهيف

 ضايبلا نوكيورثكاوا نيثلتلا لمخنلا نوكي نا كلذو هتاقاسيب سآب الن ةرثكاو

 هاصيبلا ضال تناك اذاو لصالل عبت ذئنيح ضايبلا نأ كلذو كلذ نم لقاوا ثللنلا

 ضاييبلاو لتاوا كثلنلا لصالاناكذ لوصالا نم كلذ هبشي اموا نكروا لع أبيف

 يالا رنا نم نا كلذو تاناسنلا هيف تسرحو .ءاركلا كلذ فزاجرتكاوا نيبلثلا

 عابي وأ لال نمريسيلا ئشلا أاهيفو ضال ىركنو شايبلا هيفو لصال اوقاسب كن

 "ا متاغلاو ا ادانلا و قرارلاب قرولا .نماةيلملا امنينوا فيشلا را بئنيضما

 مو اهنوعاتبيو سانلا اهعيابتي ةزئاج عويبلا هذه لزت مأت ريناندلاب بهذلاو صوصفلا

 الالح ناك هنعرصق وا امارح ناكةغلب وه اذا هيلع ىنوقوم ىنوصوم ئش كلذ ث ناب

 نم ئشلا ناك اذا هنأ مهنيب اميف ةوزاجأو سانلا هب لمع يذلا اندنع كلذ ةيفرعلاب

 فعلا وا لصنلا نوكحي نا كلذو هعيب زاج هيفوه ابل اعبت بهذلا وا قرولا كلذ
 5 لقاوا ثلنلا اهتميق ميلعلاو رنكحاوا نانلدلا هتميق صوصفلا وا

 5 "0ك اناشلا ف نيبلا في اظرملا 5

 'ا اصر دعالضاودبي تح اهرب عيني نا لع دقي ال لبخلا بحاضر وا

 مهد ااتذذأذأ]| | 1 10101 1 101 10 1 1 101012 1 101 1024 1 12 1 101 010 0 10 0 0 0 | زذ ]زذ] ]ز ]و1 و! يا

 ا
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 دنع انل اهركذ ىتح هيدي كيس تثكم ام لوط نمانلالا اها تنكح اسف مبا

 ا ستع

 ف متعفنم ال لاملا ملزنمب مهف للملا لامع مهنال كلذب ساب ال هنا لصالا بحاص

 ا هجرس يردتشا لاكلا 0 » ةدع تف ةنا"الا لحاذلل

 !نيوبسا فبل تان ملا ل 0 لا
 مفغل دحاو عوش لع رضنب ىرخالو ةريزغ منثاو نيعب امهادحا مهعفنملاو لصالا فيس
 5 كرينانلا م ريتناولاو انديعرمال اذه ىلعو لاق ةعنلا درت ةرضوا دا

 ظراطعي نأ ةلر ريغ قي لاملا لاشي لشي نا ىقاسإل سيل عطتظ ليو
 , ليعي اقيقر لاملا بر لع طرتشي نأ ا - اروجب الو هاقأس يذلا لع كلذ

 دادي نا لاما كولا اح الر :اياةاقإس نيح هيفا ماسلا ١

 1 ءفلخت نأ لالا
 5 5 ضرالا ءا ا نصف 5 5

 نب د ميحرلا نجلا هللا 3 0

 ص ضال ءارك 0 03 03

 نب .عفار نع يقرزلا سيق نب .ةلظنخ نع نجرلا دبع يبا نبا مةعببر نع كلام
 تلاسف متلظنح لاق عرازملا ءارك نع ىببن ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسير نا ييدخ

 نم كلاس ا« هب ناب الفا قرولاو بهذلاو اما لاقخ قرزلاو تتهلاب ردا
 لاقف قرولاو بهذلاب ضرالا ءارك نع ا منأ باهش نبا

 ظ ما ال فل ايس نا نان كلل داب ا
 هنآك لام ع أبت ركا عع داعم يلا ناك رار عئار وتتسم اتق داع نب عقار تت

 أ لاق ت تاع تح ءاركب ميدي كيس لزت ملف اضرا ىراكت فوع نب نجلا دبع نأ مغاب
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 نب ماشه نع كلام * قرو وأ بهذ اهئارك نم مم هيلع ناك ئيش ءاضقب انرماف منوم

 لس كال رولا نمهذلاب هضرأ يركي ناك هنأ ميبأ نع ةورع أ[

 جر امريغ نموا هطنعلا نم اهنم جرمب امموارمت نم عاص هةئامب متعزم |
 3 كلذ ركن ا ظ

 ا د كح بلا لا كك وو 5

 | « ميحرلا نبجرلا للا مسي م # ٠

 ٍ 3 كي رول تكباب ظ 3

 م نر جن ردا دبع إس يبا نعو بيسملا نب ديعس نع باهش نبأ ن كراش :

 مهنيب دودحلا تعقو اذاف ءاكرشلا نيب مسقي ملاميف ةعفشلاب ىنضق ملسو هيلعدللا ىلص هللا
 || هنأ كلام هه اندنع اهيف ىالتخا ال ي :لا مدسلا كلذ ىلعو كلام لاق هيف ةعفش الف

 ] و ”دذشلا معن لاقف حنس نم انهيف له معفشلا نع لتس بيسسملا نب ديغش ىامغلب ظ

 |راسي نب ناميلس نع ةغلب هنأ كلام © ءاكرشلا نيياالا نيكحت الو نيضرالو رودلا

 || وأ ةدبلو و ديع ناوبح ضرأ يف موق عم اهني رشا لجر يف كلام لاق كلذ لذي

 | ةديلولاوأ دبعلا دج وف كلذ دعب هتعفعب ذخأي كيرلا ءاجف ضورعلا نم كلذ هبشا ام

 لسيد رانبد ارعئام ةديلرلاو أ ديعلا ةقْيَق يرتعملا لوقيف أمبتميقردق د ملعي الو كله دق

 طميق نا 0 فلحي كلام لاقإا اا قوس 00 ا ظعفشلا بحاص

 ْ 0 "د ب وتحل 00 ان 0 0 عميق نأ منيبب عيفشلا قاي

 أ بهو نو مهارد واريناند متبونم مميق مل بيو»جوم ا 2ع نوعفديو أوءاش نأ معفشلاب

 | اهدحاي نا مكحيرش داراف اهبلطب ملو اهنم بني ملف هكرتمم ضاواراد ثب هبه

 لجر فو باونلا ةميقب عيفشلل وهف بيلا ناف اهيلع بثي مل امل تللذإ يلف انندكقت

 ١ رتعفشلاب 1 نإ كيرشلا داراقجلجا كنيدي دكرتعس نضر كيس اضفس علورتسنا ||

 نأ افوخم# ناك ناو. ل جال كلذ. كل :نيثلا كلذب معفشلا ملف انيلم ناك نأ كلام لاق

 ىرتشا شلال سده نيب نايبحت مهءاجب ناد لم ا فلله نينا يب 8ع 5



 ا ١

 ل ادم انالزق عك لا لال لت تتشلا مد

 ظ تهتم تيم لاش

 ظ ع 7 0 اهنا 0 أو اليلقف

 ا و3 0 ع كابتعس ياخ ا 8 1

 ١ هيلا ابملسي وأ اهلك ةعفعلا خايب نأ الا عيفشلل سيلف هيلا هملسا وأ اذه تي هريخ اذا

 ه1 ىردمي ناجارلا ديو للاب لاف مل عش الف الأو اهب قحاوبف اهذخا ناف

 نأ ديريف اقح اهيف كرديف لجرلا تاب مئ اهرفجريبلا وأ اهيف هعصي لصالاب اهريعبف 1

 اني يت مالا نا ردع اس عمم يطب نا الل اين ف تعتس ال فار سنلا 1

 ' عيفشلاو هذ كلذ لل يراسل لسا وكيلا كدا ةفنعتلا تح ل نا ملعابل

 اضورعو اناويحو ضرأو | أراد فاصقش ىب نلىواتش 000 34 اولا نملاب اهب قحأ

 فينرتسإ طوخ يرتشملا لاقفر ادلا را نضال يدسنش ميفهلا للطن ةتحاو لل

 ارادت نضالا ف مدعفش عيفشلا ذخاي لي كلام لاف اغيج متيرتشا امنا نافاعيج

 مث هب أرتشا يذلا نمثلا لع هتدح لع ةأرتشا عيش لك ماقي نمتلا كلذ نم اهتصحب

 ] دس نع دابا سلا نيو نمثل ساهم 2

 ا ا ا 0

 راوتطابلا لع نورتي جليس ا

 ْ :عاك الامل سيل كلاس لاق دفعا عمج تذل ات ل ”ةيللف ةزدطلا



 - م85 ب

 هع عيضعلا ديه قتالام

 ال ا ا 0
 000 0 ةيوزل 100

 010 نأ عئابلا داكرش لا ا ا
 ييرتعملا ذبخاي ىتح مهل نكي ال كلذ نأ يرتعملاراتخب نا لبق ةعفعلاب مهكيرش عاب
 - 0 اج 1كم 12كم

 0000ه ياام 02عام

 000 ١ ل ست نابع افعارا وتعلن عئابلا تامئوا ةزهعلا كلهأوا نانزلا

 ا 8 لار هلا تت يذلا هتك ذخايو عطتتشعمفتلا نآف'ناسزلا لوظل ءارتشالم
 00 0 قري هناو 0 ا

 ديلا لما يسم ىف يحأ 0س يحال لس هيا ها كلذ

 2200 0 يش فيس الوةأشال ةرقب ريع 37 10 ١



 - منع

 الف مهتعفش ىنوبلطي اوءاج م هنامز لاط ىتح كلذ اوكرتف مئارتشاب اوملع دقو.ناطلسلا
 5 مهل كلذ أ

 ع 7 ب ع يالا يا بكج "8. 0

 4 0 ميحرلا ىسسجبلا هللا مس 3 #

 1 07 ُه ايا ءانظفلا: دين ىنيوتلا 0 *

 باطغلا نب رمع نأ بيبسملا نب ديعس نع ديعس نب يي نع كلام عرانلا نم ةعطق
 در لادا لاتخدل سف يدقبلا ىعلا ناردغ نات يضرب لش دل

 لاقف كيردي امو لاق مث ةدلاب باطلا نب ريع ميرضف قلاب تيصق دقل لاو
 هلامش ننعو كلم هنيمي نع ناكالا قبعلاب يضقي ضاق سيل هنا دجن انا يدونيلا
 « 2 هاكرتو اجرع قخلا كرت اذاف قعلا عم ماد ام قلل هنافقويو هناددسي كلم
 5 نادت بكشلا /

 نب هللا دبع نع ميبأ نع مزح نيورمع نب ده نيركي يبا نب هللا دبع نع كلام
 ىللص هللا لوسر نا ينهبجلا دلامخ نب دير نع يراصنالاةرمع يبا نع نامثع نب رمع
 وأ ابلاسي نا لبق هتداهشب يقاي يذلا ءادهشلاربب مكربخا الا لاق ملسو هيلع هللا
 ىلع مدق لاق هنأ نجلا دبع. نب مةعيبر نع كلام «. اهلاسي نا لبق هتداهشب رب

 بنذ الو سار مل امرمال كنتج دقل لاقف قارعلا لها نم لجر باطغلا نيزمع
 ناك دق وارمع لاقف انضراب تررهظروزلا تاداهش لاقف وهام باطغلا نب رمع لاقف
 هغلي هنا كلام + لودعلاريغب مالسالل في لجررسوي ال هللاور يع لاقف معن لاق كلذ
 ٍ نينط الو مصخ ةداهشزوجت ال لاق باطخلا نير يع نأ
 د دردنخملا ةدابش فيس ءهانصقلا 8

 زوجا دعلا دلج لجر نعاولئس مهنا ةريثوراسي نب ناميلس نع هغلب منا كلاص
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 "للا ةردل كلذو انوننعرمالل كلذو كلام لاق راسي نب ناميلس لاق ام لئم لاقت كلذ

 نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبراب اوناي مل مث نانصصحملا نومري نيذلاو ىلاعتو كرابت
 ككلذ دعب ىم اوبات نيذلا الا نوقسأفلا مه كتلوأو ادبا ةداهش مس اولبقت الو ةدلج |
 يذلا نا اندنع ميف ىالتخا ال يذلارمالاف كلام لاق ميجرروفغ هللا ناف اومحاصاو |
 « كلذ ين يلا تعيس ام بحاوهو هتداهشزوجت هلمع سلصاو يان دعا لس

 عم لاب ىبضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 نأ مييأ نع ند نب رفعج نع كلاش ْ

 00000001 لاب منا نا عقركلا لع لما عرفو ناطعلا نياديز نب نهرلا هع أ
 ااا 0 مالا نب ناميلسو نجرلا دبع نب غلس ىبا نا معلب مئاةكلام ||

 دقاشلاعم نيميلاب ءاضقلا يف منسلا تم كلام لاق معن الاقف دهاشلا عم نيميلاب ||
 فلي نأ ىتاو لكن ناف مقخ قدتسيو هدهاش عم قعلا بحاص فلحب دحاولا ||

 اا 20 فلك نأ نأ ناو ىلا كلذامت طقس تفلخ قاف نولطملا فلخلا |
 دودتحلا نم عش يف كلذ عقي الو هصاحخ لاومال فيس كلذ نوكي امناو هبحاصل قعلا |

 ان غلط انا اهجاوز تلج اهقلظ اننج ور نأ دهاشب ةارملا تاج اذا قالطلا كبس

 أمنا ةدحأو دحاولا ا قانعلاو قالطلا لنسف قالطلا ةيلع عقيب م فلح اذاف

 زوجت ال دودعلا نم دح ءةقاتعلا امنأو دبعلا ديس لعو ةارملا جوز لع نيميلا نوكحن
 ا ا لدفرر ةردعلا امل كعقوو ةتمرخ ثتنث دعلا قتع !ذا منال ءاسنلا ةداهش ابين

 نم نيبو منيب ثاريملا هل تبئو مب لتق دبعلا لتق نآو مجر نصحا دقو ىنز ن !

 نع لثسي باهش نبا عمس هنا كلام « ميوتلا منم تربط اذا معن لاقف متداهش

 أ ا ا دال ا

 ٠ | لا ل ل رك ريرعلا بع نيرتع ىا هاتزلا نقنانع كلامه دهاشلا 0000

 || ةقاتعلا ناف لئاق لاق نأف ةيرف يف الو ةقرس يفالو ةقاتتع يف الو قالط يف الو حاكن يئنالع |

 ْ عم دبعلا فلعل لاق ام لع كلذ ناكولو لاق ام لع كلذ سيل اطخا دقف لاومال نم ْ

 || هاج اذل دبعلا نا اندنع هنسلاف رعلا فلحي امك هقح قحتسإو هدداش عم فلح هاندا
 ' انج | اندنع ةيسلا كلذكو مدع كلذ لظبو عقتعا ام ةديس فلعتسا متقاتعلع دهاشب



 ص 0 -

 للا تمد و ١ ليلا ل يا

 كك 0 ا كلذ اف مقالا في ءاسلا ةدابش
 | قحتسي مث هدهاأش عم فلعيت الحلز وهاشب هدي لع نحل بلاط يناي مث هدبع

 | دبعلا ديس نيبو منيب تناك دق لجرلا ينايوا دبعلا مقاتع كلؤيربتو د

 كيلع ام فلحا دبعلا ديسل لاقيف الام دبعلا ديس لع.هل نأ معزيف عسبالمو هطلاخخم
 ٌ سكر نا اايسحال فل جاع نارا لدن نان ىمداام ||

 لكني: َحيَو ١! علل دكر هويص' لعب لاخلا رست اذا دبعلا ةنانيكف ةري كلذ وكيف ديعلا ريس ١-1

 0 ةمالا ديس قايف هنارم ١ نيكنتن ةمالا |

 امال ديس ٍقايف عمال جوز كلذركحنبف اد اذكر اذك نالفو تنأ منالف ىتيراج

 ابهج وز لع ةمال مرح ا ا نودهشيف نينأرمأو ناكر ١

 كجرلا اضب 7-1 نو قالطلا فيكيزوحت ال ءادسلا ةدايهو امني اقارف كلذ نوكيو ظ

 يرتنايذل نا نوده شيف نانأرمأو لجر نايف دحلا هيلع عقيفرحل الجرلا لع يرتفي |[
 ْْزَو ال“ ءاسنلا ةداهشو هيلع عقي ى أ دعب يرتفملا نع دعلا كلذ عضيف كوليم دبع هيلع

 سلا 0 ترا اسلسل دلت مبنيا ديت ]

 نوكب 00 يا ع .ىلا 5 00 ظ
 كلذ ىوس امو قيقرلاو طئاوحلاو عابر لاو قرولاو بهذلا نم ماظعلا لاومال فس كلذ. |

 سانلا نمو كلام لاق نيميوا دهاش اسبعم نوكحي نا الاز جت ملو ائيشن امهتداهش
 ملوقو ىلاعتو كابن هللا لوقب رتتعبو دحاولا دهاشلا عم نيميلا نيككن ال لوقي نم

 )ح
 نيم نام و 21 ل ل

 الجر ناول تيارا هل لاقي ىلا 5 كلذ لاق نم لع رتججلا نمف كلام لاق هدهاش ظ ظ



 ىلا

 كلذ للطي ف لخ ناف هيلع علا كلذ ام يولطاإ! تلح سيلا الام لجر لع يد

 هبحاص لع هقح تبثو قعل هقح نا قتلا بحاص فلح نيبيلا نع لكن ناو ةنع
 ال ءابف دا يي

 رسل رو هللا 0 رك

 . هللا ءاش نا ناي اذه ل د ماجا دك

 دداش هيف ا ةراداسللا يسال

 1طهطه 87 أ كلب يدي عيل نكي ل لسن لس ند مهيتح
 نم نابيال اركرت امنا مهنا ملعيو الدف انبحاصل ملعن مل اولوقي نا الا اهركرتف لبق
 #* , را اوفلكي نأ ئرأ ب

 | دع يسع دلا كب ا تلا

 يضقي وهو زيزعلا دبع نب رمعر ضم ناك هنأ نوم ن ا
 "0 ايد تناك نافرطن انج لجرلا لع ىعدي لجرلا هءاج اذان نيانلا نيب
 كلام لاق هفلحي مل كلذ نم وش نكي مل ناو هيلع يعدا يذلا فلحا مسبالموا
 0177 ايهيب سناك نافوطت ىوعدب لجر لع نعدإ نم هنا اندعرمال كلذ ىلعو
 فلحي نأ ىبا ناو هنع قمحلا كلذ لطب فاح ناف هيلع ىعدملا فلحا مهسبالموا
 ٍ ةقح ذأ قعلا بلاط فلخعف ىعدللا لع نيميلأ درو
 - نإينتلا ةايش عي ءاشقلا ,

 0 ل اع 1 اندم هيل "بلا رمال ”يللام 23 رجلا س

 أ الذ ارقرتنا ا اساسه ساولا

 | 0 ا نوكي ىا.لا م دايخ

 ل. م وح و م م م م دم

 نا سس دع م رم مح حس يح سس ل مع عل مع سما

 هس
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 ملسو ميلع هللا ىلص يبنلار بنم ولع نقلا كي كاك ام

 ا ميغ ساطمم هللا دبع نع ص و يبأ نب دبتع نب ماد نب مشاه نع كلام ظ

 1 ع فلح نم لاق ملسو مدل هللا ىلص هللا لو ! يراصنالللا دبغ نب ماك ا

 1 بمعك نب دبعم نع نجلا دبع نب العلا نع كلام «رانلا نم هدعتم اويثانوتأ# يربنم

 ١ لوسر نأ ماما 8 ل يراصنال كلام نب نيعك نباوللا عدلا نع يبسلا |

 ا( 020 ١ ارم ناللةيلاعانلإا نياق راكد كإأ ساس
 | ربنملا ىلع نيميلا كي هاج ام عماج د ظ

 | ىلع نيماودو مكحلا نب ناورم كل امهنيب تناكراد فيس عيطم نباو تباث نب دبز أ

 | تبان نب ديز لاقفربملا ىلع نيميلاب ثباث نب ديز ىلع ناورم ىبضقف هنيدملا |
 || لاق قوقحلا عطاقم دنع الا فلحت ال هللاو ال ناورم لاقف لاق ياكم مل فلحا |

 | ىلءربدلا لع دحا فلي نا ىرا ال كلام لاق كلذ نم بجي مكعلا نب ناورم ||
 1 3 ش مهارد نيالا كلذو راع عبر نم لقا ْ

 07 ندرأا قاغ نمزوجب الام أ

 | نع نكرلا لاحرلا طرت أ ملعأ هللاو ىرن اميف كلذريسفتو كلام لاق رلا قلغي ال |

 كقحب كنتج نأ ندترمل ندارأ أ لوةيف هب د امع ضف ندرلا بو عشلاب لجرل ! 1
 : يذلا اذهو 0 رلصيال أذبف لاق هيف 55 اند: كلل نسرلان الأو هل يمت ل خلا ولا

 |[مسفنم ظرشلا اذه 3 هَل وبف لجالا دعب ةد رع يذلاب 22052 دا نأو نذنع يه

 0 اواو ومعلا نهر كي ءاضقلا +

 ١ كلذ لبق ظئاعلا كلذربث نوكيف ىمسم لجا لا_'مل اطئاح نهر نييف كلام |

 | نأو صيطر هيلا كلذ طوتشا نوكي ل الا لسالا عم 0 سيل رمنلا نأ لجالا |



 تا

 |! هنماجدلا را فا دع تارا لع ور رقما ان لجرلا
 اب نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ناانجراجلا هالك لا ف

 000 0 ديلا نيبعلا كلذ نا نينجا ابنطب قو ناويعلا 7 1 ةديلو عاجل
 00 كب نيدجلا ناضاريفلا نييلو ناويحلا لم لختلا ]كم ةطرتشي ملو يونا
 0030 اللا ريق لج لا ودرب نأ نئادلا اوما: نم 00 كلذ نلبي ايسر هما

 5 باودلا نم الو قيقرلا نم همأ نطب كي انينج سانلا نم دحأ نهري سلو

 ِ ناكل سيردرلا ةماشلا 3
 اا ردا نم ناك ام هناا ىعرلا فين اذن هيث قالتخا ال ىذلارئال كلام

 نأو نمارلا نم وهف كالد ملعو نحترم د تح كلبف ناويحو أراد وأ ضنأ عرف

 علعي الف ىسهترملا دي كيس كلبي ندر نم ناكاسو ايش نيثرملا قح نم صقني ال كلذ
 0001 0 ب ءاذاك ةذيط هل لاقي ماض هتميقل وو نلترما نمؤبفا هلوقب الا هكالغ
 ةييف مس امع لضف ةيف ناك ناف كلذب رصبلا لها هموقي م هيف هلام ةيمشتو ةيغتص لع

 لويطعا فلج ىا ندارلا نأ نأو نهرلا مميق قوف نيترملا ئمس يذلا لضفلا ةنع

 00 اد ولاد 0 را نا ناف .هرلا ميق دعب لضف اه

 نيوترملا ضبق اذا كلذو تم يذلارمالاب ءاج اذا هل كلذ ناو اكو نهرلا 10

 ااا ا 7 ْ ةريغ يدي لع هفصي ملو ندرلا

 * نيلجرلا نيب .نوكي نورلا كي ءاضقلا #
 رخال ناك دقو ةنهر عيبب أامهدحا موقبت اهني نمر ابدل نركحي 0 كلام

 00 1 م نأ يذلا ورا فسا لعب

 1 بدلا فاح :اللأو 0 00 د 1

 1 دال ااكرامافل 00 ا سا ع

' 
ٍ 



 ِ ىيميتوملا ينط عي قالا حرب وعل سيلا لو ظ
 نوعورلا عماج كل ءاضقلا ف

  نضارلا ىلع ايعدمراص ندرلا هديب يذلا نا كلذو نهرلا نمت غلبم دعب هيلع ىمعللا

 .- 90 ت
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 طةشيمستب .ىمعلا مياه: ذلار قار يملا دنغ عاتملا كلين اعاتم سترا نديق كلاج

 لاقر: لايف نوزهع عيت نارلا قاقف نهرلا قيس ايرلاذتإلاطيرستلا لع احيعجناو ىقللا
 لاقي كلام لاق !رانيد نورشع هيف لجرلل يذلا قسعلاو ريناند ةرشع هشميق نهيزملا
 اب دهفرعملا لها مفصلا كلت ماقا م ةيلع فلحا هفصو اذاف هفص سصهرلا هديب يذلل

 ىنأو مقح تميقب نارلا كح ددرأ نبدا ليق دهب نهر ايركا يقتل تناك نآف

 ردقب ةييفلا تناك نأو ضارلا نم هقح ةيقب نهترملا ذخأ هب نهر امم لقا ةيبفلا تلك

 ا يهدخأ ةنهرب قرا عع نافلتعم نيلكلا كاع اندنعرمالو ةيف أمب نهرلاف هقح

 !رانيد نيرشعب كنم هتنهترا نبترملا لوقيوريناند ةرشعب هكتنهر ىهارلا لوقيف هبحاص
 كلذ ناك ناف نهرلا ةميقب طي ىتح نبترملا فلحب لاق نيترإلا دبي رهاظ نهرلاو

 مديدنتلاب لوا ناكو ةقحب نيترملا هذا هيفدل نأ فاخ امع ناصقن الو هيف ةدايز ال

 كول يذلا هقح ةيطعي نأ ىنهرلا 0 ءاشيت أ الأ هأيا ةنراكحو نرلا هضيقل نيفيلاب

 ىلع ىنسيترملا فلحا ىبيس يتلا نيرشعلا نم لقا نهرلا ناك نآو هنهر ذخايو هيلع
 كنهر ذحاتو هيلع فلح يذلا هيطعت نا امأ سارلل لاقي مث ىمس يتلا نيرشعلا

 نيف لع نيتراادأز ام كنع.لطبنو هب ةتنهر كنأ تلق يذلا لع فلحت نأ أسلن

 نهترألا هيلع فلح أم مرغ ةهمزل فل م نو ةنع كلذ لطب نهارلا فلح اذاف سرلا

 ارانيد نورشع هيف يل ثناك قتلا هل يذلا لاقذ قسلا اركانتو نرلا كله نأف
 شدمبق قعلا هل ىذلا لاقو زينانذ ةولكش الا هيف فلل :ركحب م قعلا هيلع ئدلا 0

 قصلا هل :ئذلل ليف الند نورمع ا هنيبف نعلا هيلع ىدلا لاقي نيئاهد الرمش لالا
 تناك ناف اهب ىفرعملا لها مفصلا كلت ماقأ مث هتفص لع فلحا مفصو اذأف هفض

 اكن ندارلا يطعي مث ىعدا ام لع فلحا نبترملا ةيف ىعدأ اممرثكا نهرلا دميق

 معز يذلا لع فلحا نبترملا يعدي امم لقأ هتيبق تناك نآو ندرلا دتميق نم لاضف
 ' يقب ىتذلا لضفلا لع قعلا هيلع ىذلا فلحا مث هرلا غلب امب هصاق مث هيف هل هنا
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 |اا1 د ين قداس نئيترلا هيلع بملح الم عير نط لس :كنلع قا
 00 نهرلا مميف دعب نهترأ | قح نم ىقب ام همزل سارلا لكن نو

 3 وه اب ا ا

 . ل 20 0 0 يل م

 ا هيف دلف ءنادلا: ييرابتحا ناو لوألا 1 هلو هتباد ضبقيو كلذ ئيطعا هيلا |
 ةادبلا ةبادلا ئركجتسا:ى 5 اطال 1 2 ىدعت ىذلا ناكملا نم

 ا ا كتل كو

 يركحلل نكي ملو نابض يركتسملا لع نكي مل هيلا يركحتسا ىنلا دلبلا اهب غلب
 آ ١ ادا ارذعا امل ئالعلاو ئدعتلا لدارئا ل: 2 ا
 000000 ةيراعت ال لاملا واهل لاقف هبحاَص نم اضارق الام ذخا نم'اضيا كلذكو
 || ذخا يذلا يرتشبف اهيف هلام عضي نا ةركيو اهنع هأبني اهيمسي علسل اذكو اذكاعلس |

 | عضااذاف هبحاص برب بهذيو لاملا نمصي ىا كلذب ديري هنع يبن يذلا لامل
 | اييبنب اطرش 0 ع 2 ا
 | اهللذ كو نئدعتو لاملا نحا يذلا لع انماض هلام ارادت كلنا نأ نأو لغيسلا نم

 0000 | 2 دي نارلاملا بصاض شايف عاست لجزرلا هع عسي لجزلا
 (ا ليس حاص ىناف كلذ ىدعتيو هب هرمأ امريغ هتعاسطن يرتشيف فلاعيت انيس

 ا” اد نإ هليسلا ناو ودعا ةلاسبأ 0 اف تانى فيقلا ناز ايزغلاب: يلع ةماسشللا

 أ هل كلذفاد لا نيارل:انماض ةعماعضبلا
 | هاسلا سدد كتبنا فيم ءاسنلا 1
 | يكتم ىنيبما را فيس ىهق ناورم نب كلم دج ل ب مشن نبأ ن نع كلام

 ارفف نارا تعفي الجرلا فين اددضرمال كلاس«. كلذ لغف نش لع ابقادصب
 دمهم حر ١ 1 ع سلا نايل 1 او ' فراك

 ا !! ركتما ئنلا دلبلا غلب نيه
 ا ل هدا لا 0 دل از سرا
 || ىنليح تلاه عبادلا را باسو ع نيس يعاداطب ءدعتملا ىدغتت
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 "8 نويل كال عسا فن مالا 2
 سويف مهلع نا هيهاط ىذا رعب ناورعلا نمالعيس كايت لينال كا دلمللا

 م ١ هل ا ف ل سيل هكلبتسا موب
 اسميف كلذ لدعا مةميقلا مكحلبتسا موي هتميق هيلع نكلو ناويحلا 0
 ايفا اع ندا ماعلا نم اني كلبتسا نمو ضورخلاو.ناويحلا تيس الل
 | سيلو ةصفلاو بهذلا ةلزنمُ ماعطلا امناو هفنصى م هتليكيب هماعط لثم هبحاص لع درب
 | لجرلا عدوتسا اذاو دب لومحلا لمعلاو ةنسلا كلذ نيب قرف كلذ يف بهذلا ةلزنمب ناويعلا
 ٍْ « ةبحأص ىلإ ةيدوي لال نماض هنال هل برلا كلذ ناف هيف رو هشبل ةئ عاتباف الام

 ا ا

 أر رس ناف ممابع ار ةقدانزلا لم رع لس سر

 | مالسالا ى 1 ىنورسي اوناك مهنأو , مهتبون رعت ال هنال اوبانتتسي ملو اولتق مهيلع

 ْ 00 مهلوق مهنم لبقي الو ءالوه ,بانتتسي ن أ ىراالف

 | نا تيار كلذ لع اوناكاموق ناول كلذو لتق الإو بات ناف'باتتسي هناف كلذرهظأو
 : ا هبي علو لو اولتق اوبن مل نأو يكل ا و مالسال كل او أهعدي

 || رسخا ن 1 يال نم الو ةيدارصتلا كلل ةيدوبلا لم مم جرخ نم ملعأ ظ

 ا ' كلذ نيطظ ا جرخ ا

 | ريا 5 00 5 باطل نب رمع لع م 8 هنا
 | لجر 0 200 كو ناك مرش ل لاق م 0 نئابلا نسال

 ظ 1 .مئاللاربا جاوي بوي ملل تتم ايف مب لك و ةومتمعأطأو نال
811 

 ظ
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 و ينفلب ذا ضا 557

 ا الكر ساربا كئادجل نوي افلا 7

 | ةدابع نب دعس ىا ةريره يبا نع ميبا نع نامسلا يلاص يبا نب ليهس نع كلاس ||
 |0011 تا تحفل ع تنازا ملي ةيلع هللا ىلض هللا لوسرل لاق |
 ب يح نع كلام هن معن ملسو ” ا ل انرر لاهل ا ديخ عب ٍْ

 ْ 4 أرمأ عم دجو يربيخ هل لاقي ماثعلا لها نم الجر نأ بسم نب ديعس ن ءاديعس ١

 | ذك ىكحف دف ءاسفلا ناثس يا نب ةيواعم ل لكما امهلكول كتف الجر ١ ظ

 0 يول لايم كلذ نع بلاط يبا نب يباع هل لئسي يرعشالىسوم يبا |
 || كيلع تمزع يضابؤه ام ىوشلا اذه 00 دفا قاوم د كلذ |

 لاك كلذ رع كلئسا: نإ نايف ىلا نب ةيزاعم لا نيدكح قوموا لاق قريه :

 أ 0 ويه ناب كاي مل لا سلا اانا له ا

 5 هيا ف ابا دنعتلا 0

 ْ اذوبنم دتتهو منا ميلس ينب نم لجر ليج يبا نينس نع يانهش نبأ نع كلانم ا

 هذهذخا لع كلجام لاقث را تلاقي نعمل اف اطغلا نيارمطراَم مز ف ||

 1 17 ايس هو راجل

 هتقفن اديلعو ةرالو كلورح وهف بهذا باطغلا نيريع لاقف معن لاق كلذكار مع لاقف |
 5 0و 01 ناورح هنا ذوبثملا يفاندنعرمال كلام لاق ا

 1 رولا واحلا نحلل ا

 اننا ملسو هيلعاللا ىلص يبنلا جوز ةعئاع نعريبزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام
 || ةديلو نبأ نأ صاقو يبأ نب دعس را ل تعب ضانقا يبا نب منتع ناك تلاتف

 ناك دق يخا نبا لاقو دعس هذخا رثغلا ماع ناكايلف تلاق كيلا هضبقاف ينم عين |
 ا ا لغيادلو يبا 1 انا / يخا لاقف ةعيز نب دبع هيلا ماقف هيف يلا دهع
 / ولادؤب ناك عار دا هللا ل 1 هيلع هللا ىلض هللا ل اذا
 هللا ىلص هللا لوسرلاقف هشارف دل لو نباو ىبخا عمز نب دبع لاقو هيف |[

 شارفلل دلولا ملسو 0 تاس ب ردد د نابل كل وه ملسو هيلع ١
 0 ا اا نيم وصوصعيد تدع : مجرم - 1-2-0-7
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 يبا نب مبتعب ههبش نم ىبر أمل هنم يبجتحا عمر تنب ةدوسل لاق مث رجلار هاعللو
 |ىىب هللا دبع نب ديزي نغ كلام * لجوزع هللا ىقل ئتح اهاءر امف تلاق صاقو

 هللا دبع نعراسي ند نإ تاني تسلل نواس[ نيت يالا ا

 كثج وزت مث أرشعو ربشأ عبرا .ةركتعأو ايل ءاينع كله ةارمأ نأ دةيمأ يبأ ن 3

 ايفانكا رول ل ا ل

 نا نم :«ساردع دن مل كلن ركذي ناطقلا قريع ايي ورد

 كلعلا لف هدع نع كيا انا ليس ةارما تلاقق كلذ نع يلا مان ميلجاجلا

 نب رمع اهقدصف ربكو دلولا كرمت ءاملا دلولا باصاو اههعكن يذلا اهجوز اهناصا
 دلولا قمعلاو ريخ الا امكحنع ينغلبي مل منأ امارمع لاقو امهنيب قرفو :باطغلا
 كف الكفل ]ند ارمع ناز اي نب ناهس د يحب نع كلام # لوالاب

 ا دلو يدي امهالك ىالجر ىناف مالسال فيس مهاعدأ نمب ميلهاجلا دالوا طيلي
 قع 00 ا ا ا ك

 0 0 0 القرخالا 1 0 هيلع

 . نافع نب نامثعوا باطلا نيرمع نا مغلي هنا كلام * تتش امهبا لاو مالغلل
 ظ ب ندلوف اهج وزتف ةرح اهنا نركذو اهسفنب الجر ترغ ةأرمأ يف امهدحأ ىبص

 ا | هللا ءا انس 5 ازد 5 فى : لدعا قيويقلاو عللانم لاق مهلنمب ذل يدفي 8  ىضقف 5

 قياسا كيلا تارس يس ءابفتلا
 هينا الل ١ يبارقأ دق مهدحا لوقيف نونب مل أو كلبي ناجرلا في اندسارمالا ف 3

 يس لا ءزلا ارارقازوجحب الرب دحلو ناممأ داي لبن 1 نيرشلا نللق» أ

 را ةدبب ئدلا 00 امردق دبش يذلا يطعي هببا لاس نإ 2550807

 ا اهيهيزت ديحلاو دوم انيد 00 0 اي نيس ن7 كلذ

 ظ



 مسيل

١ 
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 : علا 0 اضيأ وهو مييمسل كمبو مئقح 00 ا ةدارعأل

 ا 00 0 ل
 كه نيدل

 تماس نا ! 00 ال تحس تي ذاك 5

 ظ [سلم ساب باء سا نا ةرلا هب ت ا درع :

 0111 0 را سلا را سلال :

 هيلا نيدلا هللذ نم مييصي امردق ملرتا يذلا ثاريم نم ذحخا نلت مل ناف ملك |

 | ةارقازاج و ةئرولا ركحناو مقحبرقا ١

 ا نإ 0 تك 00 95 ١

 ئ ثا ل اكس ل مب تقلا الا

 | نهنوعدي مث مهدئالو نوتطي اجر لاب ام لاق باطغلا نب رمع نأ ةتربخا اهنا ديبع |

 ْ 000 0 ديوس نإ اهي ملادغوا 5220 اذ فاق نكرح ا

 اهذيشا نيش ءيانج شدج كلر ذل فب المرسال كلادلا ع وحسم 5 وأ دعب

 0 ميانجلا ذة ابلسي يب نأ هل سيلو اهتميق نيبو اهنيب ام
 0 ا الط ع ةاهاحطملا 5

 يحأ نم لاق ملسو ميلع هللا ىلصوللا لوسر نأ ةيبأ نع ةورع ندب ماسش ن 1 كلاش
8 

 |رسفتحا ام لك ملاطلا قرعلو كلاس لاق قح : رعب : اع

 ظ 0000 طولا ملا هل يبن نساني حا 0 سلا للا

 ْ نب ١ ةيشسل ام 5-0 ا ١ قه

 ول ءدصتمت مصفح ن3 000 01 عم <ءاتدت# ع لعام توف عل ع لاتمل هل ذا



- 91 

 سس

 لسبب م 00 0 دا ل

 امرا يل داس ماا مي حي الست عمال كلم هيلع هللا ىلص

 58 نيستا كيال

 قفا تياءابشلللا ف

 هللا لوسر نا ةريره يبأ نع جرعالا نع باهش نبا نع كلاس « رارض الوررض ال
 ب لوقي مث ءادج كيس اهزرغي مبشخ ةاج مكدحأ عنمي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلض

 نع كلام * مكناتكا نيب اهب نييرال هللاو نيضرعم اهنع مكحارا يلام ةريره

 ضيرعلا نم هل اجماخ قاس مفيلخ نب كامحضلا نا هيبا نع ينزاملا يحب نب ورفع
 يسأل صم هل ا دج ىلذ دس نيذج لوا يس ميرا

 لق ماس نلت وم لس سدح باطخلا رس ىمدن باطن

 نام لفها سلا ينو سدس 5

 ْى ل اطل »*

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس يلا خ6

 | ابكردا ضاواراد امياو ةيلهاجلا مسق لع يبف مةيلهاجتلا فب تمسق ى مرا ناذاانفإل
 | .جيلاعلاب الما كرتو كله سيف كلاس هع مالسبالمسق لع يب مسقت هت ملف مالا



7 

 عم مسقني لاعبلا ناو كلذب هلها ىضري نا الا ضنلا عم مسقني »ل كفتلا نا: علفانلاو

 7 نواقثم امهنيب يذلاو ةدحاو ضراب تناك اذا لاومالا ن 1 او اههبشي ناكاذأ نيعلا

 أ ... علزحلا ذهب رودلاو نكحاسملاو مهنيب مسقب مئ امهنم لام لك ماقي
 : يسر وعلاو ضراوضلا فبع ءاديشلا ع

 ]| بزابتع نب اربلل..ةنقان نأ ةصيخم نب ديعس نب مارح نع باهش نبا نغ كلام
 لدا لع نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف هيف تدسفاف لجر طئاح تك نلح

 00 الحل نباص ليلا شار اهتردسفا ام ناورابنلاب اهطفح ظئارحلا

 | ]| بطال اقيقر نا بطاح نب ؛ نجلا دبع نب ين نع هيأ نع ةورع نب ماش نع
 | | اتسع وما اعل نب رمع كل كلذ عفرف اهورحتتاف .ةنيزم نم لجرل ءةقان اوقرس
 | كتمرغال كلاو ريع لاق مث مهعيبجت كارارمع لاق مث مهيدبا عطقي نأ تلصصلا نب ريتك
 ابهعنما هللاو لدتا يلا لاعف كاع ندب ينزالل لاق مث كيلع ىشي امرغ
 001 لسا نسل كلا لم دعا ميزج ياش جوت هن ذيج امل اذقا مدرج عئاسعلاز أ نرم

 0 راسل لا ادت سالما زكر هدا دليم

 / اهذخاي موي مبادلا واريعبلا
 5 مئاهبلا نم ايش ب ناصا نميف ءاضقلا 5

 صقن امردق اهباصأ ئاللا لع نأ كايبتلا ساه ناصا ىنميف اندنعرمالا كلام

 ا ا تا لي راع رس لرجل يكس ظآ
 الا دعنيب مل مقت مل ناو يلع يمال يطع لابج مدارا: سنا له ةفيؤنا هل نيضلكن ا ددانف
 5 ليال ا نساسريبا دلال
 0 لامعلا ىطعي اميف ءاصقلا 0

 اذهب كرماع مل بونلا بحاض لاقف هغبصف هغبصي اب وث لاسفلا لل عفد نميف كلام
 طايخلاو كلذ في قدصم لاسغلا'ناف كلذب ىنترفا.تنا لب لاسغلا لاقو غبصلا
 ملثم ىف نولمعتسي الرماي, اوناي نأ الا.كلذ لع نوفلحيو كلذ لثم غئاصلاو ىللال لثلإ
  فلح فل نا ىباو اهدر ناق بوثلا بحاص فلحيلو كلذ ين ميلوقزوجب الف
 ا وابو بيز مناضر ويابسلا فيدل + عابسللا

 منصلا



 - طا د

 0 ا ااا 000550 ا ةمسسسسلا

 هبوث سيل هنا فرعيوهو هسبل ناف هل سيل هناب .ةفرعمريغ ىلع هيلا عضد يذلا بوثلا |

 هل نماض وهف
 7 2 لل لاا قللا ,.

 سلق .ىل هنا هيل هل يدب لجرلا لع لحرلا ليما رلا كي 4 تال الب

 ليقف لج لا "انمإد انام هينا زيالبح ال يذلا مآل انهو لواط دباطع لع متر ١

 # لوال هميرغ لع عجري

 ٍ بيع ةبو ابو عاتبا سيف ءاضقلا #

 دسشف عئابلا هلع دق ةريغوارانب قرح نم بيعدهبو ابوث لجرلا عاتبا اذا كلام

 ضسقن امردق هنع عضوي نأ ءاش نارايغلاب عاتبملاف هغبصوا هماتبا يذلا بونلا
 صقن ام ىنرغي نأ هاش ناو لعف بونلا ثسسميو بوثلا نمث صراوعلاوأ نعلا
 دق عاتتبلا ناك ن افرايغلاب كلذ فيس وهو لعف هدريو بونلا نمث نم غبصلا وا عيطقتلا
 نصقن امردق هنع عضوي نأ ءاش نارايغلاب عاتبملاف هنث في ديزي اغبص بونلا غبض

 مكرطنيو لعف بونلا هعاب يذلل اكيرش نوكي نأ ءاش نأو بونلا نمث نم بيلا
 غنبصلا هيف داز ام سثو مهاردةرشع هنمث ناك نافراوعلا وأ ق رحل ةيثو تبل

 نوكبي اذه ناسح قلعت هتصحردقب انمهنم دحاو لكل نيكيرش اناك مهارد صسجت ||

 نإ بر

: 3 

 نب نامعنلا نب دجم' نعو ونوع نب نجرلا دبع نب ديه نع باهش نبأ نع كلام |
 للا لوسر لل هب ىتا اريشب ةأبا.نأ لاق هناريشب نب نامعتلا نع هاثدح امهناريتتت |

 مكس اوربت مت هابل

! َ 7 

بونلا بحاصل لاسغلا ميغيو هسبل يذلا ىلع مرغ ال هنا هايا هاطعا
 | سبل اذا كلذو 

 | ههناو عيش هلاحا يذلا لع لاتحملل سيلف ءافو دب ملف ناموا هيلع نيج كالا

 ظ هل لمعت يذلا ناف سلفيوا لمحتملا كلهي مئرخاء لجر لع هل نيدب لجرلا هل

 ' نونلا نمث نم ضقني عيطقت نم اثدح ةعاتبا يذلا هيف ندحاف هبرقاوأ كلذب هيلع

 ظ عاتبا ناو هايا هعيطقت كبس مرغ هعاتبا يذلا لع سيو عئابلا لع در وهف عاتبملا ملع مل

 | عطق دقو كلذب ملعي مل هنا هعاب يذلا معزفر اوع وأ قرح نم بيع هبو ابوث لجر
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 | ىلض هللا لوسر لاقف يل ناكامالغ اذه ينبا تلحن نا لاقف ملسو هيلع اللا ىلص أ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ال لاق اذهلثم هتلجن كدلو لكا ملسو هيلع هللا

 ىلص يبنلا جوز هشئاع نعريبزلا نب ةورع نع باهش نبأ نع كلام « هعجراف
 نم اقسو نيرشم داج اهلعن ناك قيدصلا ركب ابا نا تلاق اهنا ملسو ةيلعدلا
 ىنغ يلا'بحا دحا سانلا نم ام ممينب ايدللاو لاق ةافولا هترضح ايلف مبافلاب ةلأم
 ا اج كاست تكس يلازم يدعب أرقف يلءزعا الو كلخم يدعب

  كاتتعاأو كارجلاادبع اننناما:كورأذ لام مويلا وه امناو كل نكن هل انما

 هتكرتل اذكو اذك ا ا يل كاع نراكك ل قياسات
 كلام +« ةيراج اهارا ةجراخ تنب نطب وذرك هور فيو اساور ماس

 باطلا نبرمع نا يراقلا نبا نجرلا دبع نعريب زلا نب ةورع نع باهش نبا نع
 لاق مهدحا نبا تام ناف اهنوكحسي مئاالعن مهءانبا نولحتي لاجر لاب ام لاق
 ةلحن لن نمدايا هتيطعا تنكح دق لاقوه نام ناو ادحا هطعا مل يديب يلام
 5 لطاب يبف ةتئرول تأم ى نأ و كتت ند ايلا يذلا اهزحب ملف

 5 ريييحاتملا نير تا *ْ

 بات ابنان اهيلع دهشاف ابهباوث ديري ال ميطع ادحأ ىطعأ سيف اندنعرمالا كلام

 اذأ هل كلذ سيلف انهيلع دهشا نا دعب اهكاسما ىطعملا دارا ناو لاق اهيطعا يذلل
 يذلا ءاجن ىطعا يذلا لكحن مث يطع ىطعا نمو اهذخنا اهبحاص اهب هيلع ماق
 فلخا اناويحوا اقروا ابهذ وإ كلذ ناكا ضرع كلذ هاطعا هنا هل دهشي دهاشب اهيطعا
 ناو يطعملا فلح فلعب نأ يطعأ يذلا نوبل ناف هدهاش ةداهش عم يطعأ ي لا

 ناف دحأو دهأشب هل ن ناحل ذا هيلع عدا اطر طعما كلا ىف ءدا اضيا فلج ل ل

 ةتيروف ىطمملا تام مث اهباوث ديري ال هةيطع ىطعا نمو هل وش الف دهاش هل نكي
 ءاطعيطعا هنا كلذو هل ع عش الف هتيطع ىطعملا ضبقب نأ لبق يطعملات 2 ناو ةيلزنمب

 0000 0 كئاسا نإ اكيلمأ دبا نقر يكتسي نا نطل دا ىنأف هضبقي مل

 اهذخا اهبحاص م اق أ

 , لإ » نبل كيناما بع سبا 5

 هه



 هنالك لذ نم افيشارتطتعي نال يلف متقدص لع هل دهشاف هيبازيح ىف ناكوا ىبالا ْ

- 

 | اهاطعي يذلل اهناف مبقعلو مل ىرمعريعا لجر اميا لاق ملسو هيلع هللا ىلص وللا ظ

 7 تفصو أم لع ناك اذا كلذ

 3 قرفملا ةايئانسشلا 603

 كلا ع

 باطغلا نيرمع نا يرملا ففيرط نب نافطغيبا نع نيصمعلا نب دواذ نع كلام
 د نمو اهيف عجري ال مناف طقدص مجو لع وأ مجر .ةلصل رتبه بهر نم لاق

 ا كلام لاق اهنم ضري مل اذا اهيف عجري متبه لع وهف باونلا اهب دارا 57“

 ناصقنو ا ةدايزب اوثلل هل بوهوألا ذنع تريغت اذا بها نا اندنع هيلع عيتجمل امال

 8 اهضبق موي اهتميق اهبحاص يطعي نأ مل بوهوملا لع ناف

 57 يموتوا اال 5

 ا اهضبق تقدصب منبأ لع قدصت نم لك نا هيف ىالتخا ال يذلا اندنعرمالا كلام

 سيل ءاطع هاطعا وا العن هدلو لحن نفيف اندنعرمالو ةقدصلا نم عوش ين عجرياال
 هدوكماب د. فان نانلا بنناويتاتد هلولا قردعتسما ل ايد كلذ رصنعي نأ هل نأ مقدصب

 قا دعب ائيش كلذ نمرصتعي نا ةيبال يلو با ءاطعا يذلا ءاطعلا كلذ لجأ نش هيلع
 كككتت اهناز:لجرلا ةارملا يكبيف متنباوا هيا: ككلزلا قياسيا نويذلا هيله ندا

 ظ دق نازل لاجيولا موزي وا فكل ةرضتي' نا بالمية هربا الغل يتلا ناد
 ظ اهوبا اهاطعا امو ابلامو اهانغل اهقادص فب عفري و اهج وزتي امنا لحتلا اهربا ابلحن

 ظ :
 | لوسر نا هللا دبع نيرباج نع نجرلا دبع نب ةلس يبا نع باهشنبا نع كلاس

 نع كلام + ثيراوملا هيف ثعقو ءاطع ىطعا هنال ادبا قاطعا يذلا يعجرتاا

 مساقلا لثسي يقشم دلا الوحكم عمس هنا مساقلا نب نجرلا دبع نع ديعس نب يي
 ناثلا كوالا ادم دهم نب مساقلا لاقف اهيف نانلا لوقي امو نعتعلا نع جم لإ

 كلام ه« اندنعرمالا كلذ ىلعو كلام لاق اوطعا اميفو مهلاوما يف مهطورش لع مهو الا

 تنكسا تناكو لاق اهرادرمع تنب مصفح كترورمع ىب هللا دبع نأ عفان نع

 ضسبق باطغلا نب ديز تنب تيفوت املف تشاع ام باطغلا نب ديز تنب



 ا لا

 نس مم

 ١ هاما : ويوم سولار

 ظ 0 كو سلا يه سورا لا م لا
 0 ا ةةاططقلا نع ةلاسخ لسن ماعلا راضرعللا لوس كل لعر نا لاعاد

 :لا علاضف لاق اهب كناشف الاو اهبحاص ءاج ناف نس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع |

 أ ابهعمابلو كلام لاق لبال ملاضف لاق بئذللو ا كيبخالوا كل لاق هللا لوسي
 نب بوبا نع كلام *«:اهبر اهاقلي ىتحر جشلا لكاتو ءاملا درت اهواذحو اهواقس |
 قيرطب موق لزنم لزن هنا ةربخا هابأ نأ ينهجلاردب نب هللا دبع نب ةيواعم نع ىسوم |
 ترم 0 1 يا

 ا ا نر 56 ا قاع لاس باس

 لاق تلعف دق لاق اهفرعرمع نب هللإ دبع مل لاقف اهيف ىرت اذ امف مطقل ندجو |
 || اهذخخات مل تئشولو اهلكأت نا كرماءال رمع نب هللا دبع هل لاقف تلعف دق لاق دز
 * سيطوللا كالت عسا ةيينءاضقلا ها
 ىلا لحال غلبي نا لبق ابكحل بسيف راطفللا داح نيعل | ففحت دع انديه لالا كلاي ا

 00 ا اهب 7 ب '

 0 ةديس ||

 , سا لاؤسنملا هيغ دال هللا 5 ٍ؛

 يراضنالا كامحضلا نب تباث ناراسي نب ناميلس نع ديعس نب يبي نع كلام ||
 1 ل ل ” هلقعف ة عد ايم ١

 ىلنسبرمع ن ا ا سم دل ند ملدجاو كيخ

 منا 'كلاف # لاب وكلف سطل نم دينك لل رهظ دنس وهو لاق باطغتلا ||
 0 ااا ااا ااا ذآ | | |ز 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1020 1 1 12 12 10 2 12 1 1 12 1 2 ذ 12 12

8 
٠ 
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0 

 ا ناطغلا: نب ريغ وابو هيد ليأل لاوض ىيناك لوقي نراعبشا[رزاا غمتي

 || اذأف وو نافع نب نامثع ىاصز ناك اذ ذأ ىتح دحأ اهطمياال لاو
 ا ايلين وسل اييلحاتص ءادع

 1 نا لاسلا نوناندو 5

 ١ ةدج نع ساب كداب
 ْ ريننام واب يظر ناسك طاع سول

 | لام لاملا امنأ يصوا مبف تلاقف يصوا اهل ليقف مهنيدملاب ةافولا مآ ترضيحت |
 ْ نفخ اعف دل كلذ ا يا مدق اهإف دعس مدقي نأ لبق تيفوتف دعس

 ا لاقف معن مسي هيلع لإ ىلصاإلا ليف لاقن اين قدسنا نا ايمن لهم
 1 لا عة .رب ماه نع كلام « هايس طئال |هنع رتقدص اذكو اك اكاننب دليل

 | ميلعدللا ىلص هللا لول لاقالجر ىل ملسو دياعبدللا لص ئيببلا جوز. فقع ع
 | لاقن اهنع قدصتافأ تقدصت تلكنول اهاراو اهسفن تتلتفا يما ىلا ملسو
 | يسنب سمراصنال نم الجر نا ةغلب هنأ كلام م معن يطل دبلن لانا «تللسم

 ملل يوان ذيما ن نايس م يس ل
 يلا دل خا لاقف ميلسو ميلع هللا قاصدا لوس كلذ عال ١
 ٍ كنئاريمب ٠ اعيكو

 8. هيي نيش دا 5
 ظ نسايم , هيلع هللا .ىلص هللا لوسر نارمع نب هللا دبع نع عفان نغاقللاص |

 رمال كلام لاق دعب ونكم هدنع ةتيصوو الا نيتليل تيبي ةيف يصوي عش ا. هل ملسم هرمأ

 | قيقر مةقاتع اهبف ةيصوب هضرمو ا هتححص في ىصوا نا يصوملا نا انندنع هيلع عمتجملا

 نأو توسي ىتح ءاش ام كلذ نم. عنصيو 3 ادي ام“فللا نيود نانا كلل

 ل ليبس الفريد ناف كولممربدي ىابالا لعف اهلدبي و ةيضولا كلت ميرطي نأ تيخا
 ئوش هل ملسم ءرما قح ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلذوربد امرييغت
 ردقي ال ىص 21 ناكولن كلام لاق ةبوتكحم هدنع هتيصوو الا نيتلبل تيبي هيف يصوي

 ىذا هلام سبح دق يصرم لك ناك فنعلا نم اهيفركحن امال هتيصور ييغت لع



 21207 ت

 أ < يل رضي

 لا ياو راسم نس مل ماما اسال هاه د 1 لتصلا سيرسل ايفان

 0 ول هع

 نب يني نع كلام *« يقرزلا ميلس نب وزمع ما يهابل ىصوأ يتلا همع متنبأو مهد |
 هيلا عدلا ولا ةثرضح ناس نم امالغ نأ مزح نب ركحب يبأ نع ديعس |

 ضويلف لاق يصريفا تومي انالف نأ هل ليقف باطغخلا نيزمعل كلذ ركذف ماشلاب
 لاق ةنس ةرشع ىتنثأو | نينسرشع نبأ مالغلا ناوركحبوب 00

 فيعصلا نأ اندنعرمال كلام هم مهرد فلا نيثالن ابلها اهعابف مشج ريبب ىصوأف |

 كبس مهعم ن ناك اذا مهاياصوزوجت انايحا قيفي'ى عذلا ناصملاو ا ةلثعا دع

 يصوي ام كلذب فرعي ام هلقع نم هعف سيل نم اماف هب نوضوي ام نوفرعي أم مهلوقع
 #* هل ةيصو الف هلقع لع ابولغم ناكو هب

 5 دك كل د فللعلا قيل ييعولا #َ

 | داك لاق دنا ديبا عرع نماقو ىلا نبادعس نيرماع نع باش نس نس كلا |
 لور اي تلقف يب دتشا عجو نم عادولا مهب ماع ملسو هيلع هللا ناص هللا لوسي |
 قاومت انا "ل نبا الا يئريالو يدار دام را سي علب د ا

 لاشت مثال لاقرطعلاف تلقف ال ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسر لاق يلام ينلبب

 0 اسر نأ كنا ريثك ىلنلاو كلنلا ملسو اقلب كلاس هللا لولي

 الآ للا هجو اهب يغتبت دنقفن قفنش نل كناو سانلا نوففكحتي دل 0

 | لسا نعي كلاخلاا دلا لوس اب ثتلقف لاق كنارما ىف في لعجت ام ئتح ترخا
 ا اهلا ايجلانمالوع ليسن تلعت نل كنا ملسو هيلع للا ىلإ لاماوللا وسم لطف

 مهللا نورخأ» كبر سصيو ماوقا وسما ١ يشل اجلا

 تحتل

 أ



 "7 شن 7

 كلب يصوي لجرلا في كلام م مكيب نام نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 دبعلا دجويف كلذ كيرظنيفرحوه مث شاع امانالف مدخب يمالغ لوقيو لجرل هلام
 كتليلاب هل, ىضرا,ىذلا | ضاي ناصاختب مث موقت دبعلا ةمدخ نآف لاق تيملا ثلث

 لك نخاف دبعلا ممدخ نم هَل موق امب دبعلا ممدحب هل ىصوا ئذلا صاخبو متلقي

 ١ اذاف هتصحردقب اجا مل تناك نا هتراجا نموا دبعلا ةمدخ نم امهنم دحاو

 ظ ةئرولا نافهنلث لع داز دقدتنرو لوقيف هلام سمالام يمسي اذكو اذك الغلو اذكواذكن الفل لوقبف

 لهالاومسقي نأ نيبو تيما لام عيج اوذخ ابو مهاياصواياصولا لها اوطعب نأ نيب نوريتخ#
 ج غلب اماغلاب اودارا ناديف مهقوقح نوكستونل مهيل املس كيبلا لاه سال ابا

 وين مهلاوما فب لاتقلا رض يذلأو ضيرللاو لماعلارما .:

 رويت امو ايلاكب د اهاباست فينو لباص) قيصر فيس فس امس 0

 ناف مبحابص لع ىوخملاريغ فيفخلا ضرملا ناك اذاف ضيرملاك لماعلا ىا ابل

 | هللا نزال كورخب الو قيوم شيل و رورو رس اهلج لوا لماحلا كلذك لاق
 تليح لاقو يوقعي قاجسا ءارو نمو قاعساب اهانرشبن هباتك كيلاق ىإؤت ظ

 نس :ننكجل اعلاص انئينا» نشل اميبز هللا اود ثلث ايلف هب تنزف انين ال

 | لواف اهنلث هب الا ءاضق اهلز جي مل تلقث اذا لماععلا ةارماو لاق نيركاشلا

 نمربشا تس لماحلل تسم اذاف ارهش نوئالث هلاصفو هلجو لاقو.نيلماك نيلوح

 مناو ثلثلا كي الا ائيش هلام في ىضقي ىا هلزجب مل لانتلل فصلا كي ففخز

 ١ لاعلا كلذب ناكام هيلع ىنوخملا ضيرملاو لماععلا متلزنمب

 | ةايشبيسلا» ىرازشلا صستومزلا «
 |ةةريج كرت ناوتملاعتو كرات هيلا لوف نس وماس اهنا رعبا فدع كي !ضيكلل ال ا ظ



 ككوشا مي نإ لا

 زع هللا باتكح هي صئارفلا .مسق نم لزن ام اهههسن ىنييرقالو نيدلاولل .ميضولا
 | دو زوجتي ل ةئا اند اهيف ىالتعا ال يتلا اندم غتباعلا عنسلا كلاب + لجو
 ملزاجي صعب  ىباو:مهضنب هلزاجا نا هنأو ثميملا دارو كلذ مزيج نا آلا ثراؤل
 | 11] ضيرملا كبس لوقي اكلاعم تنعمسو دقح ذنعا ىبا فو مهنمزاجأ نع ققح

 0 لا اا

 اة نال 0 05 وراد م

 اذا لحرلا و ١ كلدر ا ءاش اذاكللد اودرت ى ال مهمزلب كلذ ناف عج ف

 كيم قحا مه نيحو +. ها ل

 مالا نآف مب هل اونذا امو مهرمأ مهيلعز وجب نيح كلذف منم

 د ينام اعيش كلابلا هيف يصضقي ال مث لعفيف ةافولا ةرصحت نيح مئاريم هل بهي نأ

 دل بهت نأ ثيبحا دق فيعض هتئرو ضعبل نالف ثيملا هل لوقي نأ الأ هبهو نم لع

 دقن ذفنأ مث مئاريم مل بهو نأو مل ل تدلل ةاميسا اذا رئاج كلذ نآف ةأبأ هأطعان كناريم

 كترافو دعب يقب ام ميلا عجري بهو ي ءذلا لغبدر وف ضعب ى 00

 0 000000 لاسم ميطعأ نئذلا

 0 ا
 5 كلاب ايراد اعلم فس انابشلا
 1 : دلولاب قحا سن .لاجرلا نب كفيلا دبح راج ام 7

 . 0 ةاتساسكب | ذنع ىناك اننخم 000[ 0

 سس سس يي سس سس سس سيل ل ل يا ل سس - سنس

 ا ثراول اهب يصوي هتيصو كيس هتئرو نذاتسي نأ امافلاق هلا قل ةيادل ندا هنلت



 هب سر

 نع كلام مكيلع ءالوه نلخدي ال ملسو هيلع للا ىلص هللا لوِسر لاقف نامثب ربدتو

 ةارما باطخنلا نب رمع دنع تناك لوقي دهم نب مساقلا تعيس لاق هنأ دعس نب يم
 دجوف هابقر يع ءاجف اهقراف هنا مث باطغلا نيرمعى ب ماع هل تدلوفراضنالا نم
 مدكخرداف مهبادلا لع هيدي نيب هعضوف ةدضعب ذحخاف ىيسملا ءانفب ىعلي امصاع هنبا

 | يبا ةارلا تلاقو يببارمع لاقف قيدصلار كب ابا اينا ىتح ايا هتيزانف مالغلا 1
 أ رمال اذهو كلام «*  مالكلا ريع هعجإر امف هنيبو اهنيب لاخ قيدصلا ركب وبا لاقف
 0 كلذ قيم ةياذيعا ئذلا

 أ ايكئامضر كالا ظل كلعلا ّْ 5

 عيببلا يللذ دج ويف ضورعلا وا بايثلاؤا قاويخلا نطؤملتتلا ءاتبي كلجرلا ىف فكاك
 || سيلف كلام لاق هتعاس هبحاص ىلا دري نا معملسلا ضبق ىذلارمويو دويف زئاج ريغ

 ١ اهنمض هنا كلذوهيلا كلذ دري موي سيلو هنم تضبق موي اهتميق الا علسلا بحاصلا |

 اهؤزاين ناك كلذبق هيلع ناك كلذ دعب ناضقن نم اهيف ناك ايف اهضبق موي نم |

 ظ 0 اهيف بوغرم هقفان هيف ىه نابز كيس ةعلسلا ضبقي لجرلا ناو هل اهتدايزو ظ
 | لجرلا نم معلسلا لجرلا سبقيف دحا اهديري ال هطقاس هيف يه ناز كي اهدرب

 ١ نأ هل سيلفرانيد اهنمث أمناو اهدرب مث كلذ اهنمثو ابكح سيور يناند ةرشعب ابعيسيف
 اهكسيوارانيدب اهعيبيف لجرلا ةنم اهسبقيواريناند ةعستب لجرلا لام نم بهذي |

 | نا اهضبق يذلا ىلع سيلف ريناند ةرشع اهتميقو اهدرب موب اهدري مئرانيد أهنمث امناو
 ظ فللذ نيبيداضمو هصبق موي ضبق ام ةميق هيلع امناريناند هعست هلام نم اهبحاصل مرغب

 ' هيف بجي ناكر اف اهقرسي موي اهنمث ىلارظني امناف ةعلسلا قرساذا قراسلا ىلا
 [ ةناش فيرطني تح هيف شبه نحس اما هعطقرخاتسا نآو هيلع كلذ ناك عطقلا

 ادح هنع عضي يذلاب هعطقراخيتسا سيلف كلذ دعب ذخوي مث قيراسلا ربت نانا
 هيلع بجوي يذلاب الو كلذ دعب ةعاسلا كلث تصصخر نأو قرس موي هيلع بجو دق

 هْأرككو ءانقملا عماج نإ



 ا ا

 ىاسنالل دقي امناو اذحا سدقت ال ضرال نأ ناهس هيلا بتكحف مسدقملا ضال

 ظ مث نينئأ نيب ىضق اذا ءادردلاوبا ناكفرانلا لخدتف اناسنا لتقت نارذحاف اببطتم ||

 0 كلام هب هللاو ببطتم امكحتيصق يلع اديعأ 0 اعجرأا لاقو اقبيلارظن:هنع اربد !

 ةدييل كلدن ندع ةتراجا ةديشس بلطف د.علا ملس أت عوشب ديعلا ل ل دنعلا اذ

 ال 3/ هنا اقرتسم ةضعبو ارخ ةضعب. نوكي دبعلا كيب كلام « اندتعرمالوهو

 اذابف فورعملاب يبستكيو هذ لكاب هنككالو انش هين ندحب نأ هل سيلو هديب هلام أ

 ظ هيلع قفنا امب هدلو بساح دلاولا نا اندنعرمالاو ىرلا هيف هل يقب ىذا هلاهف كله ْ

 ردتع نع اناذام هذ كلذ دلاولا دارأ نأ اضرع وأ ناك اضأن لام دلولل وكب 0-9 5

 اا نب ناك ةنيبجا نم الجر نا هببا نع ينزلا قالذ نب ناجنلا دنع نبأ

 رمع ىلا هرما عفرف سلفاف جاحلا قبسيفريسلا عرسي مث اهب يلغيف لحاورلا يرتشيف
 هنيد نم يضر منيهج عفيسا عفيسالا ناف سانلا اهيا دعب اما لاقف باطغلا نبا |

 )6 فادي نيردق سبصاف اضرعم ناد دق ناو الا جالا قبس لاقي ناب ةتنامأو ا

 || * برح هرخأءو 6 هلوأ ناف نيدلاو مكابأو منيب هلام م ةادغلاب انتايلف نيد هيلع |

 5 اوحرجوا ديبعلا دسنا اييف ءاج انم أ

 هب حرج حرج نا دلل راما ايلك نا ذيعلا ةياتج هي اند عتشلا كلام

 مقرسوا ةدسفا وا دج قلعمرمثوا اهسرتحا مسيرحوأ هسلتخا ىجشو أ اناسنا |

 ايكو أ كلذ: لق ريبقرلا كلذ ردها ذيعلا مقر كم كلذ نا ا هيلع عطق ال اهقرس ْ

 كسماو ةأطعأ حرج ام لقعوا دسفاوا ةمالغ دخأ ام مميق يطعي نأ ةديس هأشن نآف ّْ

 0 رابعلاب كلذ شي هديس كلو ريف يقي هيلع نسل, هللسا هيلي نإ ءاش ناو دمالفا |

 2ابسعا نم لاق نافع, نب نامثع رأ:بتيسللا نب ديعس نع نأبش نبأ نع كلاي :

 مسسسسسا-ا-بيهبس
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 موجز 7

 | اهيلو ناو ةرئاج يهف اهيلع دهشاو هل كلذ نلعاف هلكت وحب نا غلبي مل اريغص هل الو |



 هنيال ابعهضو لجر ىلا اههندوا ابيع ابلغ نوكب ىنااالا كلذ نم نبالل ميشال

 8 نبال زئاج ويف كلذ كهف :ناف لجرلا كلون
 5 < الدخل ويلا ناثنسك 75 ْ 5

 1 هسا ىسممرلا اللا اي ا
 | 5 كوليم كيحابل ارش قفا خم 3 5

 كرد هب قتعا سماق ماسو هيلع هللا ىل اذ هللا رك «ر نأ ر مع نب هللا دبع نع عيان نع كلام

 طخ ةءازتس ىلا لدعلا عميق دلع ىق دبعلا نمت علي امال ناكتدس
 دبعلا يفاندنع هيلع عمتجم ارمالا تللاكم: اق قتتع ام هنم قتع دقف الأو دبعلا هيلع قتع

 | قتعي ال هنأ هنوم دعب مهس 0اس اطس 0 اناس

 امنا صقسشلا كلذ :عقاتع نا كلذو صقشلا كلذ نم :ىمسودهذيس ىتعااض الا

 غنقو انإف نئاع ام كلذ كي اريمخم ناك هديس ناو تيما ةافو دعب تناكو تبجو

 رسم نواس نسي ليدل مدع انالا يضلل نكت ل ديس ل
 مه سيل نيرخآ# موق لع دبعلا نم يتب ام قتعي فيكحف هرب :اراص دقهلام ن الفلا

 ظ 1 22001101 انسع مهل تبني م مهل الو 207 ققعلا اومدتبا

 ' :يقبام قي ىلب ضرب نا الا ةريغ لام فيس كلذ: لمجالف هل ءالولا تيتا ن١
 1 وهو هيلع كلذ اوباي أ هئاكرشل سيو هتثروو هئاكرشل مزال كلذ ن راف هلام يف هش

 كرس مطل 10 كلذ« فاعف, و هلخ قلن ند لام

 ١ دعت دبع تيلث قتعي لجرلا ةلزنمب نيل هنا كلذو .هثلث يب هلك هيلع قتعأ هقتغ تبف

 دايعلا ااا هيف عجر شاعول هتومدعب ةددع كيل قع: يف لا نال هتوم

 يلع فنا تراس ا ماع نا ا ني لس كالا سر ءذلا
 , كك هلام يفرثاج ريحصلارما نا امكدنت ىرئاج تييلارتا لا كازا علا ١
 قدا كي طرا 7

 سيلف هئاريم ثبئيو هتمرح منتو هنداهشزوجت ىتح هقتع تبف ادبع قتعا نم كلام

 رد .ىرلا نم ابيه هيلع لجأ !و دبع ىلع طرتشي ابه.لدم-هيلع طرتشي ' نأ هديسلل

 | ىطساف لدا عميق يق دبع يفلان تمل نسم لأق ملي هيلع هللا ىلع هلا لا

4# 
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 5 ! 1 يل . 8
 دوو ل ير ل 0 لا لا ا وحلا ريح نو دعس كلاج

 ا رار كادت نحب ملدنا يقلير كلاس لان

 تن 0 د نائص نا ابا ةرابآ ةيح الجر نا نجلا دبع ا

 مهيأ ىلع مهسا من انالئا تمسقف قيقرلا كلتب ن 1 نب نابارماف مهريغ رامبل
 عفو يذلا تماثل قطف النالدحا ىلع مهسلا عقوف وقتي تيما مهس ج 59

 5 مسسلا ميلع
 95 ١ قنع اذا رافيعلا لابلم ظ

 00000 00 اوما اذاادعلا نإ ةنسلا سيضم لوقي دعي ةنأ بايهشب نبا .نع كلام
 |10 ب ك اذا ىناكللا نأ هلام هعبت قدتعا اذا دبعلا نآ كلذ نيبي اهو كلام:

 البلا لام نيبو كلذ مت اذا ءالولا دع رد مياتكلا دقع نأ كلذو ةطرتشي مل ناو هلام
 | لا :[ةلرنبب اوسيل امهبابقر ىلزتيب ايهدالوأ اينادلو نم امهل ناكام غلزنيب ثتتاكملاو

 ناو هدلو مسعبتي ملو هلام هعبت قتتع اذإ دبعلا نأ اهيف ىنالتخخا ال يتلا هنسلا نال |

 بستاكملاو دبعلا نا اضيا كلذ نيببي اممو ةدلو هعبتي ملو هلام هعبت بتوكح اذا بناكملا
 لاوباب اوسيل مهنال امهدالوا ذخوي ملو انهدالوا تابماو امهلاوما تذخا اسانا اذا

 هدلو لدي ملهلام معاتبا يذلا طرتشاو عيب اذا دبعلا نأ اضيا كلذ نيبي اممو امبم
 ام ا هدلو ادحري ملوزدلامو وه ذخا جرخ اذا ديعلا قا ابطيار لد .نيبيامسو هلام قيم

 5 ةقانعلا كب ءايضقلا عماج و ذالوإلا تابما قيتع 5
 نف تدلر ةدبلو اسيا لاق ناطخلا نيرمع نائرمع نب هللا دبع.نع عفان نع كلام
 *« ةرخ يهف كام اذان ١ يا اوال اني انقيش ال ةلاكاح ويش
 . اهياساواران انكي ارم دع اجبار ود هتنا ناطغلا نب ردع أ ةهلب هنا كلا كلابم



 0 م اهقتعا ملسو هيلع هللا ىلا هللا لوسر لاقف هللا لوس |

 قي له بقر هيلع نككحي لجرلا نع ةريرهوبا لئس لاق هنأ يربقملا نع هغلب منا |

 نوكيا زلال لظمولا ا ا 01 باجتما نم ناك اصلا ١

11 

 مئاو هلامب طيعي نيد هيلعو لاجر دتقاتعزوجت ال هنا اندنعرمال كلام لاق اهقتعان

 لوملا مقاتعزوجت ال هناو ملتحملا غلبم غلبيوا ملت ىنح مالغلا مقاتعزوجب ال

 : ملام يلي ىتح هلام كيب هيلع
 / ميعاولا تافرلا ةيح قعلا نزوح ان :
 لور تينا لاف هنا فلا يرضع ران رم ءانطع نع ةمانسلا نب لاله نع تلا
 هيل سل 0 , هيلع هللا ىلص هللا

 قيشفششاف بئذلا ابلكأ د نلاقف اهنع اهتلاسف منغل ١ نم ةاش يدقق دقو اهتئجف

 لري اهل لن اهقتعافأ معبق يلعو ل ء ىنب نم ننكحو ابيلع

 تلاقف انا نم لاقف ع ءامسلا كبس تلاقف هللا نيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 رس 7تت7تاا_يوللللت 0

 مالو 2 0 لنآ 11 0

 ىيتقولا لاق معن 1 هللا 1 1 نأ 000 لاق محن كل ترلاق مللا الآ ملاإل

 5 0 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسير لاق معن تلاق توملا دعب تعبلاب

 ديبع نب رلاضف نع مغلب هنا كلام كلذ هيزجب# معن ةرب وبا لاقنانر ساابف

 ةهنع يزجي ك 0” نعي نأ هلزوجب له بقر هيلع

 5 ةنجارلا 0 ا 1
 ناطر قوتغت له ديجاوا ةؤلا ا دع نارذغلب هقارشللا

 هوقلا امك رسب لاقل سو ارا يس رس ل

 لفات يهرب بسلا كل لشأا تاس اي را
 عوطتلا كي مبقرلا يرتشي نأ ساب الف اههقتع نم ا
 زو الدنا عيجاولا تالا تيتسا ا دل نأ كاب لافاني شل

 ني

| 
0 



 ت00

 |[سال 0 ال دسار ليات انين عبار لوجو ىروخن اكن قتخخ
 هللا نال اعوطت يسونجملاو يدوهيلاو ينارصنلا قتتعُي نا ساب الو معا الو نينتس ىلإ
 0 اذان عقاحلا نلف ءاذف اماو دعي ان اضاف مناتك ةيس لاق ىلاعتو كرابت

 اا 01 رم ةقراالا اهيف ىسيرال دناف نانكلا في هللا ركذ يتلا ةيجاولا |
 ان معطي الو نولسملا الا اهيف معطي نا يغبني ال نارافكلا ف نيكاسملا ماعط |

 ظ ا © مالسالا نيدريغ ىلع دحا

 1ْ ِش د دا تما صح خش 7+

 7 | نأ ىلا كلذ تررخأ مث يصوت نأ د يا ل نا رع ىبا نب نجلا دبع نس كلاس
 دج نب مسأقلل تلقف نجرلا دبع لاق قتعت نأب تمه تناك دقو تكحلهف ربصت
 ةيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق ةدابع نب دعس نا مساقلا لاقف اهنع قتتعا ن نأ اهعفنيا

 0 [|ملي هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ابمنع قتعا نا اهعفني لهف تكلد يما نا ملسو

 ا ” ات اب ميلا دعو ونا لاق منأ ديعس نب يك نع كلام + معن

 كلام لاق ةريثك اباقر ملسو هيلع اللا ىاض ىبنلا جوز عئاع ةنع بيقتعاف همان

 # كلذ في ىلا تعيس ام بحا اذهو

 95 ورلا رباز ةينارلا ىتقو ناقرلا' قع لشن #

 نأ ملسو ةيلع هللا ىلص ييبنلا جوز :ةشئاع نع هيببا نع ةررع نب ىاشه نع كلام ١
 ىللص هللا لوسر لاقف لضفا اهيا باقرلا نع لكس ملسو هيلعدللا ىلا حهللا لوسر

 رع نب هللا دبع نع عفان نع كلام « ابلها دنع اهسفنإو انيث اهالغا ملسو هيلع هللا |
 2 ةمأو ىننز دلو قتتغا هنأ |

 نيل قبقعأ نسجل عالبلا زدتيعت دس

هللا ىلص يبنلا جوز مهشئاع نع ةيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ظ
 اهنا ملسو هيلع 

 ينينيعاف دتيقوأ م اعالك ف دوس ل ىلهأ تبناكينا تل .لاتن ةريرب نءاج ف ثلاق

 تصف تلف يل كال مكن ا 0000 0 0

 نآالا لنلا 000 0 1 نا لا 0
 انا 1 ىلع دل يلع ت ف 00 6
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 ظ ةيتئال ةئرماخ ايلاف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ عمسف ممل ءالولا :نرركح

 008 ءالولا ناف ءالولا مبل يطرتشاو اب الل هيلع للا ىللص هللا لوسر لاقف

 :٠ ١ نئاو هللا ديعت وو يسال لوسر ماق مث هشئاع تلاعفف |

 سوقنا لك ف تلاطوخ مش نوطرتشي لاجر لاب امف دعب امأ لاق مل ” هيلع

 نأو 7 للا لنافح ادلع ع

 ظ نك دالبلا هك 0 الا ل ا هلا سل ا

 ا ديلكو نأ نيرا هام كس وسل رط هاسرج لع نا يلاذطل ١
 | ةبص كنين مل ىلتيضا نا هيللعا«لحا از اقناع كلاقف نيتي مأ عستاعويعتسل

 | كءالو انل نوكي نا الا ال اولاقف الهال ةريرب كلذ :كرركذف تلعف كقتعاو ةدشناو
 ١ هللا ل ١ ىللذ فرركحو اة سفابعأ أ ةرامع كييفوس اكيعللا نب يح لاق كلام لاق

 أ امينا اييقيعاو اكيياويطبا ملسو هيلع للا ىلص هللا بل ومس لانقف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوس ىناوشلفا لريادللا نبع نع زر اكيد نودللا ديارنا يسلا

 0 كلان لاق متبه نعو ءالولا عيب نع ىببن ملسو هيلع هللا ىلإ ص

 هع قارطوعشدلا نامالللا امناوروممتال كلذ ىلاداطب سم لاي استانيط مآ
 نمل ءالولا لاق هيلع هللا نإص هللا لوسر نال كلذزاج ءاش نم ىلاوي نا هالو نذا

 ةكيايلراج اذاف اغتب» لعو ءالولا عيب نع ماسو ديلع هللا ىلص هللا لول ىو 2

 ) دةيببلا كلتف ءأش. نم لاري نامل ذاب أللي كلذ: طرتشب ب نأ

 ا نويل ةاييخلارلا !لدتلا لاين 5

 ةعينيحا لب لسيما :كلاوغ ي« لاف يلام م لاقريب 71 هاا النار 22
 أ ا 40 دع كامل 0 ىدقت نقم 3 ىناستع تلال امبطتح اف ايلا

 ةنعالملا دلو 0 لكاس 0 ف مهم لال ملف ى ةداعي مل دبع وهو انا 4 بألا
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 |دليل انللو حبا سلا مدل نع ىونوكلك دلما كلام :ىلاويلقلس لالا وع 1 / ظ 5 ا ل
 ةلقعو مهل ةناريم ناكو ميبأ يلاوم ىلا ةوالوراصو هب قتلا هربأ هب ىفرتعا نآف هنع اولقع ظ

 | يذلا اهجوز ىرتعا اذا يرعلا نم مةنعالملا ةارملا كلذكو دعلا با داجيو
 ممال ةتوخاو مما ثاريم دعب ةئاريم يقي نا الا ملزنما هذه لئثمب راص اهدلوب اهنعال

 ا ةاضلا ابااذجلا ناوح دمعلاوباو م نم دبعلا دلو يف اندنعهيلع عيتجم ارمالو

 ِْ نارخ 50 1 داس د قراربملا ناك اوبك وهو كاع نأو املا ا

 م 50 6 8 يبا ةلرلاع بالوب ب ارض ا انعاجل تان ا

 ِ باليقلاب دخلا ننال دعب ممأ ريس يح 0 هك 1 1

 ١ (اطكعيا نأ ديب 5 0 دل ايا علا ا انج لادا ل |
 ١1 كوجلا ةديس لأ ةرالو عجري ال دبعلا ديسل قنعملا ءال 350 احس 5 نذايف 207

 0 ,نقدع نأو 0-2 ا

 تسلا ناريسسسعيف ا "| د دال |
 يبا ى 030000 0 موع عند ل نب ركب 0 .هنالمللا "نتحل قع كلانس

 ماسه نب يصاعلا نا ةربخأ هنا هببأ 0000 ناب كرا 3 رمفلا ع اني رك ا

 الام كرتو مال نيذللا دحا كلبف ملعل لحرت المواعإ الت هل الرا كف |

 للزلتل ا يالمو قالا كرو ا ةيلازت والو لالا ةيبال نو نالت

 ان كارلا الورم نايورنس 0 لاقت هايتلراهنبا كيتو |

 مىلسيلا يخا كلفول تبارا الف يلاوملا:ءالو اماو لاملا تينرحا امنا كلذك سيلاةوخا |

 ” ا ا نا ل فاما رافع قب نابط كبس انيلستجاف هلتوك اذا ترا ىنيسلا"|

 |اسم الخ انكرازوزا ىلماسا روع ويزعحاو بأ ني هللا دبعب نع كلام » ىلاوملا |



 ب ة#/[اعدس

 جرزخلا نا كانعلا ينب نمزفنو وج رطبا هيلا مصتخان نايكي طانابادعأ
 | لي هيا باد لا ةيجرزسلاب ب فار اصلا د دب نام ملا دش سل ااا ماخشسالو

 لاقف اهنبا نام مث اهج وزو ابنبا انهئروف يل اودو الام تكرتو 5 ةارا تنامف بيلك

 ةبغطل دل ويلز بلاجل اطنسر سانت اهل ناك دق يلاوملا ءالو.انلا منثرو
 8 !وب نيينهجال نامثع نب نابأ ىنضقف مهثرن نحو م هوالو نلف اهدلو ناماذافانتبحاص

 ا املي وهيا نا كل لهوب كيس لاف نما نب ديعسنأ مغلب.هنا كلابم:»:كلاوملا |

 ( ديعس كاف: ادالزاءاكرتو اكله ةينب,نم نيلجرلا نا مث ةقاتعوه مههقتعا يلاوم كرتو منالث ||

 داع ا هدلوف وه كله اذأف مئالثلا نم يقابلا يلاوملا ثري بيسملا نبا

 ا 0 ءأوس حرش يلاوملا

 ظ انكار 1
 ا لاوس ملو نام نقيل ١ ل لان اةيفايسلا سلا ورا بف ورايا اطسامللا
 5 2 تالا هين عطساس(و يشل ادعم 03 0 نيطسلل ةئأريمف اد

 ١ قارضلاو درسا هيب نال 3 ميلع هلفعو نواس ةثأريم نو اهيل يلاوي 2

 ا ملسا نأو خديابفلا عملا دلال نأ ةيلع انبي نا لبق هثتعف انما دبع مأسي

 | واي دوبيلا قتع اذا نكحالو ادبا ءالولا ديلا عري مل كلذ دعب ينارصنلا وا يدولهلا
 يذلا: يارئيسْنلا وا يدريتتلا ملنسي نا لبق. ىشعملا :ملسلا مث امهنيدالع ادب يوارصتلا ١
 ناو هنقتعا موي ءالولا هل تبث ناكدق هنال هالولا هيل وخل ملا يذلا ملسا مئهقتعا |
 ا يِلأ هيبأ يلاوم ثررو ملسم دلو يف زأرصنل هلا وا يو هيجل ناك

 1 دج يارصتلاو ي دهب لا قشعأ لم اال 22

 212332 م

 دس || دلل نكي مل اهلل نا مسموم لاك ناو مقسما نضل لدن | ان لدق لكحل

 ٍْ 8 يعل 1 57 دال ع عوش هن 58 ديعلا 8 نس نيف ا 50 0 هلأ 0

 0 لاا نام 4 ميما .علا ءالوف ءالو ينارسصنلل |
 | هج 0 065520----2 0 #1

 ا 4 د 0 الانا عييت د *0 ش

 ) 03 ىتدناكطلا هين ءايينشلا 01 0 ا

 ا 10 7 3 7 ١ 0 تعبأ
 ا ل اا ل ةيلع يلع اي كدع 9 لوفد ناكر مع ند هللا كيع 5 م ان 0 للا



 ا 4 ىذا انكراسسي اي نابلام ريبرلا ىف د دارا يلا رداع

 ر

 ةيراجلا امافاةديسل 0 اا : م نكي مل دنال دلو لا كلذ ا ,نك َ

 تورس

 بتاكحلا كله ىف د كمل ياا لب يعاب م

 "ا هم الاس هام لسد لاا نم شياب

 تو ساشا 0 مايه هيلع مل ارتو رتكمب كله لكلا 7-2 ناك ابتاكم ١

 م 0 دب 5 - مث س انا نويدب ادبا نا كلملا دبع ديلا ه4 كلذ 1

 ديعلا كيس 00 55 ةنأ 00 لاق المو هتانأ 2 ةلاذك 00 236 9 وق 0 ا

 لوقد 000 0 0 57 قرع 3 00 ضعب تعمس دقو ةدرع ا

 2200 اذاف ا متللح اذاإو نيتنالا ب ناه 0 م ف متع ن ١ مهوبناكف ١

 دللا ردا ومأ كلذ انناي كالا لاق هللا لضن 5 ا ين مشتل مش «تأف ةالصلا

 ينل لوقب ملعلا لها ضععب ثعمسو كلاسم لاق مييلع وجمل امانا وبن

 همالغ لجرلا بتاكي ىا كلذ نا مكيناء يذلا دللا لام نم مهوناءو رس
 | لها ومنح مس# يللا اؤيف لات: اوم ا ناصح ىلا ,ىد ةئع م

 لع اا ايي كود 3 هللا ديع نا 00 دقو 00 كلذ 000 !ذإ دل 6-5 ردا و

 رمالو مرد ىالاع مسه هتباتك رخاء نم هلع عضو مث مهرد كيلا بالو بسلا
 ث

 متباتك كي مهايرتعب نايف دلل و هعبتتب ملو هل لامست لاوس ةيناكل لا هسناللا لااندبعلا

 موسي ةديس لو يدب لع لد كا اهباعنال اكلت ةكدرم 0 5 > كلاش

 | 520 منارمأ نم انتاكما و ثرو اجار هكا هاذ يو أسم ا : ناكلل | أبناف
._ 

 نمدا نأو هللا كيباسك لك ةثأريم مت هتاتكح ىطقب 5 لبق را نأ بيئادبلا ىأ ١

 ؟ اب سبل تظن ارا وش ةناريم نم جوزلل سيل ةارملا نبال ةئارييث نام مث ةتباتك |
 ا كلذ نر ا ناباحملا دارا امنا ناك ناف را ظني هدفعلا | ١"

 هترانك لع ى او لفل كرجل ميقولا م هع نيناك امنا وه اللد | وك دف ظ



- 1 - 

 راعثبعلا يبف تلج نا اهنا هل تبتاكم يطو لجر هي كلام « ملزئاج كلذن
 جاع يل مل نان اهتباتك لع تررق تءاش نأ او دلو مأ ت 5 ءاش نأ

 املج ماكل اهاضاو ١ نيلج رلا نيب نوكي دبعلا يف اندنع هيلع عيتجملارمالو
 اند ةفا ريثسإاو اهتملدل عي 7 11د يلم نااغلل نذاي ملوا هبحاض كلذب لذا

 كدت نم ضبقام ةنثاك ميلا در يدوب 00 8 نعناكملا يدوب ىتح كلذ لمج نافل دولا

 ًءاثو د ل يكل هلا كرتو عهدا نام مث هتح ضعب ةرظنب قاف وأ هلك لا ىصتقاف

 5 0 0 مالا 220 1 هع 000 و اهنا يط :لدافرالا .8 لعل ىضتقأ 0 ةنال ى دق

 لدا سقاس ا ع مث ةيلع دل ي 0 ف ىضتقا ||
 09ج لح -

 كانك قيققزلا نيدلا اهل رلودمب كلذو ةياع 5 لهدا 0 ىصتقا 9 ع أتيشي 0

 3 00 (  ليف يف سلا مع تتكيف نهال“ رشم و ا ةرظنيف نسجت 0 0 520

 هدأ | اكحَم تنبأ 20 0 صنقأ وبلا معو نع بلف ميرغل

 يول و و ل ل ا او يسوع ا ويم د ا

7 2 
 ى

 | دقتع منتسب نا هضعب بتاكي ذلا لع نوكي الو هفصن قتعي نا ىلا هيلع بتوك ام دبعلا

 | ةميق هيلع موق دبع يف هلاكرش قشعأ نم ملسو ةيلع هللا ىلص هللا الاد ل ىالحخ كلذف

 ١ لاق لوال لاح الهامل أدبع نزاكو ةتباتك تلطب وايبهصصدردت لع كب رشووه 200

 ' ةرظنب نارخالا ىباو هيلع يذلا هقعب انلكدحا ةرظناف َنْيلِجْر ن نين ابن اس كا نللا ظ

 | دحاو لك ذخاي هيلع مهل ىقب امردقب اس تاما ا 0
 | ىقب أم امهنم دحأو لك نحل ددراتكجل نع اليصفبل ناكل كوتا اذ هتصخادتب ١

 | ةرطني مل ي ءزذلا ىئضتقا دقو": بيناكملا رجع ناف ءاو ناو 0 ةءاف ناك تبا لم

 اد ا ما نانا ديالا يقص 000 :ةعلا. ا ل الق ىبصضتقا ايم رثكا“

 0 سس

 ؛ ا
 ْ 0 مم كاد وعر نأ مهقرب قربو وأ أوقتع نأ ميدل دعي يح ا

 ظ

 6 اه نحل ىلع لادم لا '
 1 م ا ةديعأت زراتك 0 00 ديبعلا نأ اكشن ةيلع 5001 5

 نزح“ دق مهدحأ ل ااقى 0 2- لل 06 جيوب ال مدأو ن كعب نع ءالج

 )| : كشتنا كالذي 0 0 0 جرإ هبياصضال نافديدلل علا

 ' دبعلا ت 0 ام نأ دحأ ةدبع نةناجكم الل لوح نرا: وذيل 2 ديعلاول|



 ناو

 ظ لا ا لا ا لا
 | حل الالب قاض حل: اوعتي نلالزع لييقاكالا ديلا ١ عبتا مث ةتباتك

 كيت روكي قع ب يقاكذلا ذل ملارج عوش نمت ليم هلع ذحل هب .نوكبيف هيدعبلا ا

 اقلؤو ك0 اكليم اون ا ويبيع حاجي نيناكملا ريع راف 2 500 ممر ' نمل ا

 أذا نا وش ئه 7 د كلاس ل نان للباب البد كدب طيات ١
 11١ خزأكو 56 5ك ءابص هل صاحبي مل ني ملام ذو واكملا تنالم 86 0 و قدع تبل 5 ا

 0 ا بادن نيب وااو ان كاز م ناو هديس نم كلذب ليل ءامغلا |

 ا نا ها 1 9 | 3 .:اأب ١
 ْ ءالبش 0 نآف أبب ندا مم هدمل 0 م ةدحأو مد نلعحص اعبج موغلا 0و :

 ' دنت هوا ناف ابل رتباتكلا اردو او ضع 2١ نود مهضجغير ةتعي الوان عب نع ١

 ا ْ ليضف ناكو مهي دع انف م ماعلا ىدا ل ام عيمخ ىنىنمرثح .,تمأ وه الام 58 يم ا

 1 هلشلا منعضلاو خو ه ىعجشن كاش الاتصن مور 0-0-5 ف .كحب مو ةديبدل نبل أ

 | كلا ال فابلا لام م ايش كادي هلازق دليل عي ىلا ئ ٌْ ْ هلو ١

 يملا 5 مري : 15 ل 5 د كامل 00 م

 نال دلتا تريح يللا 3م ا

 ظ ب عطاقن 0006 هيلع هللا ىلص يبنلا يوز 'غيلس ما نأ هغلب منا كلام ١
 | هلا :نيكورشلا لو نركب اميل راكع 5 17 ايليا لا
 5 - ةلامو ديعلا نك 229 ل در ن ذاب 5 اديكح لع هيطاش وأ 1 أ

 ا 00 ا وعد انكيرش نذاب الأ 0 / 00 ا دخاي ىن 7-0-0000 الف ا

 ل 0 ا رك علا ١ ان 3 دلإَس نم ُ

 طا يذلا دري نأ 90 يدلا ةيلحا نآف هذاا م مب ا سيكا ريش ىذا 5 100 ل

 تتناكيلا فام نأو ىلإذ دل قراكر نضفاكملل بقر ى ويمص ةيبصت لح وكي وو عايل ( ند |

3 
 ا ندش مست 1

 ا

 1 ندب ةبناكملا خدام علل 06 ئءذلا مما كي :انخلا 21 كسيفل ىدذلا 5 ابا هلام كرو



 - اا4 -

 راق را اء يسير عروب طاطا لعلب ياونلا كمال 3 رسال اهايراك كمل
 زجع مث مبانكلاب مبحاص لااا حس الالام ف تاويل
 0 ذلا فصن كبحاص ىلع درت نأ تتش نأ ةنعطأق ىدذلل لق نلتاكيلا

 | حلاها نولاب ةهطي شكل اهلا بمنلا و لسا راس كلاب مايل اال
 ١ 9 ةةيفتاكم نذاب انيدوستا ةعطاقيف نيلجولا نيس نركب كنتاكملا فييكللا ب لاف

 |( تضاسو طول اديك الا هلماانالان كا اتت اللا
 | ايمالقا 2 ازهيرلخ لل يتلا ةويامتا اهناوؤيتل سل ديالوح كلاما دانك

 ا فصن هبيحاص لع درب ل ةهعظاق ىئذلا:سحاف نتاكيلازجع مث دعطاق ىذلا ذخا

 ا مل ءذلل دعلا عيمجت 2 نأو هل كلذف نيفصن اعيد ديحلا نوكيو هب هلصفت م

 | فنصن لل هي ملا هقاساف الاه كشري تتناكلا وزان نأو ةعطاقو

 أ دق ةباتكلاب كس 0 نا ل رك 0
 أ اننا انالاييكاسردتب ريلاف لضفاوا هكيرش هيلع عطاق ام لام ذخن
 ا سس تاالاع ايككخا ا 5 رولا 3 زكي كيف زاكيلا ل 2و. هقح ذخأ

 1 وهلا ” هبحاص هيلع ع تلكان اميل افرثاف كلوتوت يذلا بقي مث هبحاص ذاب

 ا | هلضفن أم فيض 2000 ,رأ دنعلا عطانق ءذلا 0 والاف لاق تتاكملا

 ل
 ١

10 1 

0 

 1 د تا رم سدح قولا كفوو ىدللف درب ىن أ ىبا نأو هني رطش انيكينب دقلا ناك هب

 ا 1 اج
 1 ةنابتاكيف نيرطش 55 نوحي دعلا و كلذ ريسفتو لفاعيلا ثم 2 عطاق كن 5 ىردلا

 ا 00 هبرلا كلذو 20 ردا ةهقح كفك 00 احلا امهدحا عط مطاقي د اعيفكت

 ! تتديإطت كلينك 8 ددرأف 5 همست نى 5 ةقامازو 8 8 هلل لاقيف : بناتودع مل ديعلا نين

1 ٍ "4 5 
 ! يياةعلابب فاي ن يدلل نك 7 أو ع كاش امكن ددعت د ند 08 ام

 سهول كلذف ديعلا 0000 هدأ ناكو انيعل 55 برد 7 اعلا ليلك عطابقو 5 ءذلا 22 م ٍ

 | هيلع عطاق يذلا هعبر نمث دري نأ ىبا هنال دبعلا عبر ع ءلماق 55 اكو ادببعلا اب 1
 آخ

 هج
 1 57 اييد ةثعاطق 0 3 5 9 ا ركبت م قا زاعبف ةكابدس دعطاشب:(عل 0 تكبضلو

 1 نأ ىذلاب ةئانيلو 5 نصايح د قديس ا كلا لاق وبات سد 53 فتناكنلا اه 2 ءةمل

 ذأ كرس واق نأ 0 ببذ كلل نرببلو 59 ل ددب نأ مر هئعاطق 0 0



 با5-

 | 1 1 ل سيلا, ىلطلا ايضلدلا ليا نالدل ىلتسال ريض قهرا كل ب
 | يع نه الجلل مث هدبع بثاكي لجرلا فب اندضرمالو ملرتاجب كلذ
 وبلا كلذم را داي يابزع كانط ناجل ملفا
 "لجل لااله ىلاوغ ل! نروكشب نيدلارن 20 دلك ةناالمهرك ى !كءةللذ 1

 اممم ناسا د لا لثم اذه سيلو هدقنيو هنع عيضيف

 ا اطل تتيتتوا دوولكلاو ةدالبعلاولمرارمللا لإ بين انجلا لعش ناهس

 كم اللا لاق جر كلذ لدم امناو بهذي ابهذ الو مهاردب مهاردرتشي ملون عقاتعلا
 اللذ | رسلقاب تصح نا لالقن كلذ نم مذع عضوف راب تيارإ كاجول اذكب 55 ا

 00000 يضل !!!ب وداع انناعاتو ناكرلو كيان ايقاذه نيلنوه تدان
 1 ا نيفين لع نايادا وار تامل

 . باكل لمح 1
 5 ماظل دب عع ءاحرج لجرلا حرج ناكل فس تمس ام منبالما
 أو فابك الل ناكو كو هادا هتباتك عم رعاك لّتع يدويور] دق 4 | تيناكلا ا

 لست ميال أقع ا اي زامل دمام قعيزجعا ني كلذ لعوب ا

 كلذ لقع يدوي نأ بحا ناف ةديسريخ مرجلا لقع ءادا نعزجعوه ىاف مبانكلا |

 بريل بلا مسد ١ ال 1 ل را »و يمالغ كنسصاو لعق مريجلا ||

 رجف اعيج نوبتاكتي موقلا فيو هدبع ملسي نأ سربكحا ديسلا لع سيلو نيس
 دعم نيذللو للي لت ايف اهرج مهر داس ا اننادع ةيراقلا 1
 | ادار مابك طاضناالا ن اف يزجلا كلذ لقع اعيجاردا دباتكلا فب
 ا دي اوييغج رو حرجا كلذ لايق ىدا ماش ناف مدديسريخنو زج دقن
 لا نيرزخلل عجز :دايلجي 56 ملسا ءاش ناو اعيج مل
 [ىدنلاز بال كلاي 0 5 امام كلذ لقع ءادا نع مهزجعب
 دحا ,كيضاوا لقغ هيف دل نوكي حرج بييصا اذا بئاكملا ١ ا ل اال
 او. مينالمنف فيس داسلا لذي يلم 0 1 هدام دلو نم |

 تب

 ف ناكل كلذ بسد و مياتحلااهل هؤلا م اتاني كني عئدي مهلفع يب ممل 00 ظ ظ

 م مح هس يح م ل و م م يو



 كا نر

 | ىلع ةيتاك ن ناك دنا كلذ ريسفتو هحرج ميد نم هديس ذخا ام هنع عضويف ةتباتكر خا

 تناكملا ئدا اذ ذاف مهرد كفلا ةذيس اهذخا يتلا هحرج ةيد كتناكو "و مهرد الاد ةتالث

 م 0 ىلا

 لابن هرج 0 رم وع بنا قب ا هيل الو بتاكل متانك ه 5

 أور حطم ضو يحيجو انهن تما لاما

 وا متباتكح كي اودلو نيذلا هدلوو يبتاكملا تح ارج لاقلع ى !و هلل, تسيو هلكايف

 562 انيد ناك ةرخآ اذا هنال ةرخوي الو ممول رعلا نم ضرعب الا مهاردو ك0

 اوم يرتعللا راصي مناف قيراوا مضلاو رو
 انف نسحا كلام.« ةرخوب الو كلذ لاجعي هيلع ةديساةبتاك ىلا ضورعلل فلام

 يدوي نأ يوق اذا اهارتشا نيم ةتيانك هاو ارغأب قحا ناك عيب اذا هنا بتاكملا ف تعيس

 0 00 كال ىذلا نيثلا هديتس ىلإ

 نقرا تير يوع وخ دي [ سامو سر را موا د0

 اوان ةيضحمعل ةدارتشا نأو ةهنعروخخ+“ دا نأو 07 مرح ا ل 5 م 5 نأو

 ةم دس ملل ارب علزنمب كلا سيلو ا

 راجل بويا ءاس للا يناكلازجع ى غدا كلو بنا بن سمج ب



 ا ا ا

 ظ ل ويس ا اما كن حل تاس جملا كلدكي بناكا يعمم
 50 ضرعوأ يغب هتباتك تمتاكملا يرتشي ناد ناب الو همالغ ءامرغ ف جارختلا نع

 ا ا ا لاا
 ا اع نووتيالف نيت نموا اهم افص هل اهو د ما كرتيو كلهي بناكملا
 ا ل ناكاذا مهييبا دلو ما عابت لاق مهتب اتك نعزجعلا مهيلع ىامخيو

 نال نوسقتعيو مسهنع رع ملل ناك ومس

 000 ةهوسسما# نام اذأ أغيب عندي ال ناك مابا

 ا 1 ىرتسا ىدلا: سقي دنا ةتياتك قوت. نا 00
 دننقع دلل 00 اهارتشأ ى ءؤلاللخ هتناتتك كداكملا يد ىنأو هتبقر هلف زجع

 5 عش هئالو نم ةتباتك ى ىرتشا خئذلل نديلا ةعباتك

 * بنخاكلملا يعس »ا

 اق لع ببناك لج نع الئسراسي نب نامي ايناسورينرلا نب ١ ةورع نأ ةغلب هنآ كلام |

 |0000 را ميلي مياتكح فين بتاكلاوتب ىف له تان ” هينب ىلعو

 اراغص اوناك ناو كلام لاق وشب مهيبا توم مهنع عضوي الو مهييبا دم ىنوعسسي
0 

 ل ا ددلو ا 3 ا

 0 0 نكحت مل ناو يعسلا لع متيوق كلذ لع متنومام |
 اهيل بيل قير بناكما دل يبه تعجرو كلذ نس اشيعطمت مل لام



 5 ضعب نعالج ا

- 1576 

0000 00 . 0 . . 

 5 داعم ليقةيلعاه ءدااذا ىناكملا قع 75

 نب ةصئارفلل ناك ابتاكم نأ نوركذي ةردغو. نجرلا دبع يبا نب معيب ر عمس هنأ كلام

 مضنارفلا ىباف هتباتك نم هيلع ام عيمج هيلا عفدي نا هيلع ضرع هناو. ىفنعلا ريثع |
 ةصقاوفلا ناورم ىعدف هل كلذ ر كذف .ةنيدملار يما وهو مكحلا نب ناورم بتاكملا ىناف
 تبي كيس عض ف راكلا نم م نطبق نأ لاملا كلذب ناورمرماف ىباف كلذ هل لاقف

 كلام لا لاسلا ضبق مصقارفلا كلذ ئيإر انلخ تقع دقق بهذا بتاكل لاقو لاثقلا
 ملو كلذزاج اهلحم لبق هموت نم هيلع ام عيمج ى تارانا تفاكولا و نا اندنعرمالإف

 ةمدخوأا طرش.لك كلذي كتب فلا نع عضي هنأ كلذو هيلع كلذ ىباي ناةديمل كحل

 متتداي شل روع الو ةتمرح مث الو ١! قر نم متيقب ةيلعو لجر دتقاتع منت ال هنالرفس وأ

 ةبتقاتع دعب ممدخ هيلع طرتم 5 نأ يغبني الو هرمأ نم اذه هابشأ الو ةثاريم بجي الو

 هنو ةئري نال هدّيس لأ اهلك اهموجت عقدي ن !هارأو اديدش اضرم.ضوم بتاكل

 هتمرح كلذ متت هنال هلزئاج كلذ كلام لاق هل دلو هتباتك كي هعم نسل رار

 نأ ةديسل سيلو هتيصوزوعتو سانلا نويد نم هيلع اهب هفارتعازوجبو هتداهشزوجتو

 #َ هلامب ىنمرف لوقي ناب هيلع كلذ ىباي

 # قسيلذا: بتاكحبلا تاريم 95

 ىدلا هتباتكب تانيا ىدلا 7 ىدوب لاقن اريك الام كرتو بتاكملا نامن هبيصن

 نانلا ىلواهئريامناف قتعف بناكملا بناكاذا كلام لاقةبوسلاب يقب ام نامستقي مئال يب
 ا ل

 ا و 7

 سس 2 را بل ل ير لل يم ل ل ل ل يس سس 22 2 ا 22 يس ا 2 2 ل ل م ل
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 / نم مييلعا 0000 :االس هلو معنا هل نع تتاكوا ةتباتكك

 ٠ رجلا ودب هلال طيبا لا لس ناو اتم مهعاتك|
 "يي ب ناكلا هي. طرغسلا

 اوأارن اع ديانا علب قرر د يسوي هد تاك لكبر ا

 ادع ابتلا ركل ل قا هين كج
| 

 ظ ل ل 1
 وه امنا ميدوي ىوش وا ةوسكوا ةيحض نم ناكامو ىوش هيف ةديسل سيل هنع عوضوم

 دبع ةلزنمب بناكحا ا نا ةين ىالتخا ال يذلا اندنع هيلع عمتجم ارمالو ةموجت عم

 ناطق نينسوشع ن اق مقتعا يذلا هديس كله اذان ا

 ةيصعلا أ لاجرلا نم هدللو هتتع قع يذلل هوال ]و نراكو هن ةتئرول هتمدخ نم ةيلع ى :ةن.ام

 ينذاب الا يضرأ نم جرخت لو الب داس النبل كاك له طرخي قكجرلا فلو

 اد كلاما يديب كتبانتك وعمف ينذاريغب كلذ نم أئيش تلعف ن اف

 موسلو ناطلبسلا فل كلذ كدر عئفربلو كلذ سضاانيش تيمئاكملا :ناعف نأ :دبن ةتناتك

 وأ كلذ طرت هرتشا منذأب الا ةديس ضرأ نم ند راع يعم ١ بناكلل

 كلذ سرثكا و ١ اللا فلا ايزو تان ليل ناو لكرلااو ١ كلذو هط هرتاشني

 عجريف هزجع هيف نوكبو هلامب فح ب يذلا قادصلا اهفدصيف ةأرما يكنيف قلطنيف

 ئإغ الودل كلذ سيلف يمل لتقف رئاسايو ال لام الع دوس هله

 5 دعنم هأشن ن ,أو هل ىذا هأش نا ةديبس ديب كلو ننال

 * ا ا صلال #

 زاسجا نان هديس ىذاب الا ملرئاج ريغ كلذ نا ةدرع قتعأ اذا: نييناكملا نا كلام لاق |

 | قي نأ نبق نتتاكملا تانم'ىناو:بتاكيل ةوالو ناك تئاكملا قع مث هل هديس كلذ |

 نيسسيس ةئرو بيئاكملا:قدتع نا لبق قّملا تام:ناو بناكملا ديمنل قتعملا هالو ناك
 يذلا ةديس نبق خال“ بناكملا قّتعن ادبع فتناكملا كئتاكول ضيا 0 كاكا

 سس سس مس م مس م م مس م سس سس سس 01 2-2 مسسسس سا سلسل ال



 "7 سراب 3

 صصسمص تس

 ئذلا قتتع ناف مبناك يذلا لوال بناكملا قتعي مل ام بتناك دل ةءالو ناف يينأكا

 نأ لبق لوال بتاكملا كرام نأو هلبق قتع ناك ىذلا ةيتاكم ا هيلا عجر مينأك

 كتكرتيف نيلجرلا نبي نوكي بنئاكملا يو: قتعي ىتح.ءالزلا هل :نوكحي الو ءالرلا

 كلام لاق الام كرتيو بتاكملا تودي مئرخألا سشيو ةيلع هل ي ءذلا تتاكإل امهدحا:|

 2111111011101 يذلا يسقي
 نا لجرلا ن | كلذ نيني اسمو ديلعدل ناكام كت اهنا فات سيل لف ي 5

 سس يع قتتعأ 03 ءالولا 3 ةقاتع تناكولو أعيش ءالولا نم 0 . كلذ 0

 ننناكملا زج مث هبيصن مهدحأ قدعا اذا مهنأ اضيا كلذ نيبي أممو مهئأ سنو مهلاجر

 للا نم يقب أم مبيصن قع يذلا لع. موقي مل

 فس مل رح قش نس 0 لص هللا قوس 1 اكمل

 0 سر اعلا كارل جا ندا ا ا ل _
 اضيا كلذ . نيب هو ةثاكرشت 0 0

 تل [ينار 0 بسجل 5 ا ا

 - لاجرلا نم ديصس و
 0 ش ناتاكحلا ىدتع نمو اللاعأ ا

 ميسم و قي, مل ةدحأو 0 ياعم معلا ن اك اذا كلام

 ا كي دو ميم كرم ال

 وا دوي ئذلا ىلا ديسلا دمعيف مهتقاتع مب منيل مهتباتك مب رص

 | ةحايزلاو لاضفلا كلذب دابا امنا أو مهنم, يت . نمل اج دل نصل فس نيل
 لم مادو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر لاق دقو مهنم يغب نم لع دلال

 0 ا ا بما بأ 1 ]| + <+ 111111
 35 0 مما تس ل
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 ميس قع حصا م اسس

 ' عينا مديسلاو 0 ند يلا قط كاس للف لا ا ادد ظ
 000 ةدع شيل اهي انيبقم دحاو 4 دوي ل يذلا ر يغصلاو ايلا بكلام

 ملرلاج كلذف مهتباتك فيس 0
 ١ ا[ حلا نسف جان عباج ءا
 0| راد مادكرشو تنال توما مث هدبع بناكي لجرلا كثب كلاس

 001١| ششي ل نيح ءكولش عئاودلو ما يأ ديلع اني ءاقو كرتيو .عيقب مقياتك نم
 آ00 2ب كيب دلو ما قسيف يتب ات ءاداب نوتتعيف اذلو كرتي ملو تام تح
 قستع ىتح هديس كلذب ملعي ملو ا ضعبب قدصتيو أ مل ادبع قتعي بناكلملا

 0000 هدف عجرا نا فناكحلل سلو هيلتل كلا ةفني كلاس لاق ماكل
 ٠117) لئاكتلا قسا نا ةناف وجت لويدكلذ زرق ب تاكملا تعي نا لبق بنأكلا
 كلذ لعفي نأ الا مقدصلا كلت مرخب نا الو دبعلا كلذ قدعي نا هيلع نكحي مل هدي

 2 مسفن دنع نم اعئاط

 ا مين هلا ف حملا 2

 بناكيلا نا توملا دنع هديس مقتعي بتاكيلا كي عمس ام ى 0

 ' ادا تناك يان غابب ا اال لا ءاقي |

 'مهاردلا ددع لل_رظني ملو 0

 |0000 | رج رلوبرلك ميدتتعالا ملتاق مرتي مل لتفولونا كلوو هيلع: تيقب يتلا
 ريناندلا نم هيلع بتوك ام ىلا كلذ نم ىوش ينفرظني الو و ةحرج موي ةحرج ةيدالا هاج ظ

 متبانك نم هيلع يقب ي ءذلا ناك ناو ىوش ةتباتك نم هيلع يقب ام دبع هنال مهاردلاو أ

 ااا كفو ةاتك س ديل يب مالا سيلا تل بسحب ملت سلق

 | ولا منا كلذ ريسفتو هيصو تراصف ءتباتك نم ميلع ىقن ام مل تيملا تيت |

 مل هديس ىصواف مهرد .ةئام الا .متباتك نم قبي ملو مهرد فلا بتاكملا تميق تناك

 كلام لاق اهب ارحراصف هديس ثلث هليسدل تبسح هيلع تيقب يتلا مهرد املاب
 ١ ازاج دبعلا نمنل ضعس هنلث كيس ى 4-1 سم 1 يت

 ازائنيذ يابا ةسدياعيرادب لا لا هميق نوكن نأ كلذ روسيا ملا

0570023 
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 امس يه امناوزئاج كلذفرانيد فلا هديس لام ثلث ن فكه

  نسع لصف كلقلا فيس سيلو ايانصوب موقل ىصرا دق ديسلا ناك م ل

 م ؛اياصولا لع ادبت .ةقاتعلاو مقاتع مبانكلا ل نبناكحيلاب ىدب بتاكملا داميق

 اوبحا نأف ىصوملا مئروريع را فيس فكل ني

 اوبا 9 أر مهل الز مهل قيناكملا داش نوكتو ملماك مهاياصو أياصولا لها اوطعي نأ

 || كيتاكبلا كييراض فكلنلا نال مهل كلف اياضولا لدا ىلا دفع امو.نتاكملا السار

 نك رخلا انيحاص مب ىصوا يذلا مثرولا لاقف دحا اهب ىصوأ ميصو لك نالو

 ا م ا سس
 لنهال اوِلَسأَف الاو تيملا غب ىصوأ ام ناغ ملهال كلذ اوذفنشت نأ متببحأ ناف مئالع

 لهالو اكاياضولا لها ىلا تتاكملا .ةقرولا ملسا ناف 00000 اياصولا

 في كلذ ادا عباتكلا نم ةيلعام كتاكيلا ئدا ناف مباتكلا نم ديل اضراياسلا
 ىلا عجري ال اياصولا لهال ادبع ن لك نيناكمل كيلا زجع نأو مهصصخر دق لع مهاياصو

 ولف ةونمض مسييلا "0 الو اوريخ نيح هوكرت مهنال تاريملا لفل

 يدوب نإ كت هاكخملا كَ و عيوش مثرولا ىلع مل نكحي مل نام

 د نستاكححملا ندا: ناو 0 ل كرتو هتبانتيك

 نروكي بناكملا هي كلام لاق هتاتكدقع يذلا عبصع لل ةرالو 5 مجرو اولا

 بئاككحملا مينا مد فلا متم دنم دنع عمي ميد د 2 ةرشع هيلع ةديسهل

 ف .كلذو ةباتكلا مع يع ءذلاف مهدد فلا هتييق تناك ن اف هتميق مكرظنيف

 ةئيقلا رشع كاع كلذ نوصي اد اذ ؛.عهنع عضويف ةميقلا رشعو»و مهرد ةئام مهلا |

 ا 0 ييسر ا رول ةيلع أم عيمج ةنع عضو قلمتقيسك كلذ اواو أدقن

 | ىباتكلا فصن هنع عضو ي مدل ناكل 75 هدهد فلا بياصتملا ديلقالاالا ١

 ا ييتسلا] !ءكلذ. نم لقا ن 4 نار سلتا فيش قلقا لاح نشاعس نفل

 فلا ةرشع نم مهرد فلا توملا دنع ةبتاكم نع لجرلا عضو اذار باسعلا اذه
 | اذاو ةرشع مجن لب" نم دنع عضو اضزخاعو .م وأ عباتكلا لوا نم ابنا مسي ملو مفرد
 ناك 0 نموأ ةباتكلا لوا نم تووملا دنع مهرد فلا هبناكحم نع لجرلا عضو

 ل ااا مااا از زآزذز ز | 1[ 1[ |1010 12121 121212121 12121212 1212 12020 2 12 2 2 12 2 2 2 2 2 ا
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 كلت تيسق مثدقنلا ةميق بتاكحملا موق مهرد ىالا» متئالث ىلع مباتكلا لصا
 ايل ةردقب ةببقلا كلت نم ابعصتخاةبانكلا لوا نم ئتلا تلال كلتل لدن: ميييقلا
 يفلال مئاضيا ابل ضفردقب ىلوالل فلال يت يتلا فلال مث ابلضفو لجالا نم
 ابهعضومردقب فلا لك لضفف اهرخا» لع ىتوب ىتح اصبا اهلضفردقب اهيلت يتلا
 فب عضوي مث مميقلا يس لقا كلذ نمرمخاتسا ام نال هريخأتو لجالاليجعت كيس
 رئكوا لق نا كلذ لئضافت.لع .ةميقلا نم فلال كلت باصا امردق تيملا كل ١

 عباتكلا نم هيلع يقب اممرثكا اريثكالام كرو بناكحملا كله م لجرلا كلبن

 ىلع مهل يقب ام بناكحملا عبرب هل.ىصوا يذلاو ديسلا هوو ىطعي كلاس لاق

 ظ نسم هيلع يقب ام دبع بتاكحملا نا كلذو نائلتلا هديس متئرولو رتبانكلا ءادأ دعب

 | كلذردق مباتكلا نم هنع عضويو ثاثلا لج امرذق هنم قع تيبلا ثلث هلمحب مل

 هدم نوكتجب و ادقن مقرب يفلا هتييق تناكو مهرد ىنالأ» ةاا بناكملا لع ناك نا

 هتيصو يف لاق لجر يفو ةةباتكلارطش هنع عضويو ةفصن قتع مهرد فلا تببلا

 8 ةباتكلا لع ةقاتعلا ادبت اننالف اوبتاكو وح الف يمالغ
 ل »8 :ويشفدنلا :نايسيتحي 7 5

 * ٠ ميحرلا نبسحجلا لأ مسي 35 321

 ظ ١ . «  ةريبذيلا هلو ةييراييإلا د .

 | تبئيذلا لدم طرشلا نم مهل تبئدق اهتلزنمب اهدلو نا اهربد يذلا لبق مةيراجلا

 |حانا مهلج نا اوقتع دقف اهربد ناك يذلا تاب اذاف مهما كاله مهرشب الو ابل

 اهدلوف اهقتع دعب تدلوف ةرح تناك نا اتلزنيب اهدلوف محجر تاذ لك كلام لاقو

 واارح اهبضعب وأ مدخخم را نيلنس كس مكتمل .ةبناكحموا ةربدم تناك ناورارحا ظ
 ا

 ' 4 ل 4 / : 7 ْ

 ش يفوابقرب نوثرب و انمقدعت نوءدعب هما لاح نان له سينما داو كس دلون دلو م وأ مرا

 ا



 "* ور

 دق غيراج ىتما لجر ةلزنيب كلا غاي اهتلزنمب اهدلو نا لماح يهو ترربد ةرب لم

 | اهقحب ىسيو اهعتتياهدلو نأ ايف ينسلاف كلاس لاق !بلرم علي مل لانج ليف
 يوناجا نان نام نط ار ينراعبرا عاتبا الجر ناولذ 0

 ( فكلذ نرد انينطب هيئاف يئئتسي ن ١ عئابلل لحب الو مط سوتشي ملأ عاتبملا ك كلذ طوتشا

 انينخاع عاب م ملزنمب كلذ امناو ال ما ميلا كلذ لاصي ي ءرديب الو اهنيل نم عاطل

 0 راج انهدحا عاتباربدموأ ب ماكل هيو اروع ضلال لح ال كلذو مما ن رطلاكا

 نلوم متي راح اج نم انمهتم داو لك اك يدلو كلا لاق تدلوؤةئم تليحتابكل ١

 « قتعأ اذا هيلا ملسي هلام نما لإ ةدلو !و ما امنا فوه قتتعا اذاف هقرب نوقريو هقتعب نوقتعي

 ريبدتلا كي ءاجام عماج 3

 لب عطس اسد نيسنج كرطات قسلا ل لج يش لافي دس دين ١
 بانو ةرعع ماع لك كي يلا ىديتاراسذ ن نسجت كيلو رحب تنذا معتاد لأ ١

 9 0 وأ نيمويوأ ويسب كا اب اهلا كال ضو

 ئئازيمو ةتمرج تتبئو ةتدابش نرزاجو هيلع انيدارابيد نو ديلا أ" نرراصو قنعلا مل |

 نان هل اذبعربد لجر كيو نيدلا كلذ نم انيش ةديس توم هنع عضي ال أو هدودحو |

 0 ا ا ا دق
 0 ناف بئاغلا لالا نم نيبتي ىتح هجارخ عيجيو ملامبربدملا فكوي كلام لاق

 0 نأو هجارخ نم عج أمبو هلامب قع كتلنلا هلم ام ةديس كرت اميق

 قايل ا بك الرا كنا فاس ال نا ان ديلي جل راع

 | القربد اذاف اوي دن نكحي ملام ءاش ىتنم اهريغيو ءاش ىتم اهدري'منأ ضرموا رس

 0 معو نب 0 مول

 يسال 0 0 0س

 لدي مل ! مدال اهدلوو ابعاب كلذ لبق ءاش ناو كلذ ابل اك كلذ تكردأ نأ ,

 200 كر اوم داي ان 2ك ظ



+ 219 

 1 اس يدم

 0 يا

 ا 0 0 5

 00 ا اس هيلا م الا

 1010 رسل 02 0 سس

 لجر كيو اهانلث هيلع نوكيو ةتباتك كلن منع عضوبو مدلث هنم قدعي كلام

 00 نكيلظربدإا قت الق ب هيرب تت 0 ا

 5 0 اذا 0 لكيلا نوم ظ #

 "00 دنايشب انماط ناكف.ول نيتيراج رسبدرمع نب هللا دبع نا عفان نع كلام ١

 ناك هتيرابج لجرولا ريد.اذا لوقي ناك تيبس كيش قب ديعس نإ اديعيت نب ره ره كلاطم

 5 د اسوار انيييونالا اهني ىانملا ىنيلو اهابطي ناقل
 * فلفت كحل مسج سيل #0

 "يضرم نع ملوتكرالو دعيني ,ال هيحانم نانيدملا ميس اندض هيلع عيتجملا سال كلام
 شاع أنه معسل + لع ير ةءامرغ ناف .سبد لبس وسهل ١ دنأو هيد نعضو يذلا ْ

 نك ١ يلع نما اميل ولع قدس مال ام فسوف هيلع ريذ الو هديس تيأس اق“

 مسي - جيب يبس يس سس ا م م |آ#آ#آ مسيح هبببببجي<ج7ج>ب - 2 9 3



 دنا

 ْ لا ديرتي اكول يلو تو لعدن مث منايح همدخت نأ
 [ ربدللب طيح نيت ا اف هتئرول هانلث ناكو هثلث قتع هريغدل لام

 ةيفلا تصت الط 2 يدنا اهيراقامللا فين نسم ام 2 هجشسي

 رغبدملا عب يعكس لا ا ينب ام ثلث قناع مث نيدلل هفصن عيب

 | اوياج دللذ نيكي ديس نم هسفنربذملا ىوتست نا الا يرتقي نا دهالروجل ١

 هدو ايضا: يلرونخ كلذف هربد يذلا هديس هقتعيو الا امربدمللا ديس دحا ىطعيوا هل

 كلذف هديس شيعب شيعي مك ىردي ال ذاررغ هنالربدملا دمدخ عيب زوعب الو ةرب د يذلا هديسل

 انيينا يح يكتف يدق نسما نيب نوكيا دخلا ملام و سي الرزغ

 ءاشي نأ الا ةريبدت ضقتنا ةرتشب م ناو ملك اربدم ناك ةربد يذلا دارتسا ناسن هنامواقتي |

 ةمزل هتييقب هأيا هاظعأ نأف ةتميقب ةربذ يذلا مكيرش هيطعي نأ قرلا هيف هل ىقب يذلا |

 كلام لاق دبعلا ملساف ايئارصن هل ادبعربد ينارصن لجر فو ملك اربد ناين

 ىف ةرمأ نيتي ىتح هيلع ابي الو قا لا هديس لع جراخنبو دبعلا سوال لاح

 نايك امهلاب كيني روكب نإ .الاربدملا ىيث نم:هنيد يضق نيد 000 نارصنلا كله

 #ٍ نيدملا قتعيف نيدلا

 ْ ربردلا حارس ى

 أم مسي ىرأ ةدايسلا ن نأ حرج ابدا فيس ىقزيزتل دم نيرمع ا قب نا كلام

 ئدا ناف هحرج تيد نم هحارجب هصاقيو حورجملا همدتختف يا

 حرج اذاربدملا كي اندنع رمال لا 3

 عوكحين انالبا جرجلا لقع مسقي مث هناث قتعب 3 هدو لاسدل نارها :

 ١ دنيا ىيدللا يقلل لم هانا ىركسيز دنم قمع ضدلا كيلدلاولعأ لها »كا ا
 ينل اولطعإ اوءاش ناو حرجلا بحاص لا هنم مبل يذلا اودلسا اوءاش نا متئولا
 نعلن فكان نمار ذ لقع ىنا كلذو دبعلا.نم مهببصن اوكحسماو 00

 ال ل ا ع يذلا كلذ نكي ملف ديسلا لع انبد نكحب ,ملو دعلا

 | نيب ديلا ديا عم ىلا لل: تردد ديقلا ةيم لق كاكاو أف ةرييدتو دقنع نيس ديلا بتايا

 ديلا دل كب ةيس ناكينلا للاب امبلي وت ناردلازدخ ريفا مقيما ١
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 ار ككاو ديس رووا ا دف ْ

 '” ار رش دك دبعلا نكي اجد است نسج هنت اريد اديه كرتو كلف اذا لكيلا

 0 و 11 ا دل ع لع نام انو نوط محاط هيض اا
 ا نيد ىدقي ثدبلا نست نم ىصتت ميشا لقم فيس ينل انف نس هل

 نرخاوأ لقعلاف مثرولل هانلث ىقبيو هنلث قتعين دبعلا ا

 0 د اينأ مارا 000 ا

 5 5 نأف ا ل هك لظايصو لع 0 0 للا 000 رظييصو وه

 00000 لدن ناو و هلك سلا ذي ككام كلا نباقاو

 نيد ةديس لع نكي مل اذا كلذو ملباك ءميدلا لقعلا كلذ ناك ناو هقثع دعب هب |
 ةيلكي هد كله مث حورجملا ىل ١! هديس هإساف الجر مرج اذاربدملا في كلام لاقو

 :نكالج لاقو ح رجلا سام كب ١ كا ليتر |! لاقف هريغ اا كرتب ملو نيد

 | هلا هيلع مذلا ل ذيب لوا يق اعيع يرغازاذا هنا كلذ لع ديا نأ دل

 اة فالام لاقو بلا ذساي مل ايمان حرجلا معيد لع مبرغلا داز ام هردق

 مرد !يوبدللا لام ذخأي حورم ١ نآف هيدتفب ' نأ ةديس ىب ءأف لا دلو 2 اذاربدمل م

 مل نأو ال للا رد درت ١ ىنوتسا هآفو هين ناك نان هحرج

 #. ةحردج ةيذب نم.هل ىقب اهب ربدملا لمعتساو ةحرج مدا نم ةضبقأ ءافو ةيف نكحي

 ئ تااطتلولا مآ حرج +

 هلام فيس اهديس ىلع نماض رجلا كلذ لا رحت ذلولا ما غيم كلام ل
 جرخ# نإ اهديس.لع سيلف دلولا 00000 مدعم
 ناسا حرج ةتديلووا ةمالغ ماسلا 1 كيعلا كك نأ كلذز وبك ل

 دلولا ما ديس عطتسي مل اذاف لتعلا رك 1 ويكاد ننس داي
 نمرتكا هيلع سيلف اهبلسا هناكف اهتميق جرخا اذا هناف ةدسلا و ىصفاأم 1 دفعا 1

 و اهتمت نيرتكلا اهتيانج نم لمح نأ هيلع سيو لك ودم أم.نمخأ اذاقو ف ا

 ع ميسا ل م - 1 --ءسسم -_- - سس مم كالا



 ه1 1

 و 7 هيلا نايدهشت 5 ٠

 أ « ١ ميحرلا نهيلادللا مسه 5
 4 ا سول ةيسا يال /

 لا اسوا لرش هكا تاج لاك منازع ني كا دب ند تا لا
 أ ميل هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف اينز ةارماو مهنم الجر نإ هل اوركذف علسو هيلع
 || دبع ل لاقذ نودلب ايي كارا كرار اه مي لال نودجت أم ملسو

 0 اير رمال ناف مجرلا اهيف نا متبدك مالس نيدللا
 || ةدي غقرف كدي' عفا مالس نب هللا دبع مل لاقف اهدعب امو م مث مجول غيل
 .ىلص هللا لولسر امه رماف 0 قدض:اولاقن محرلا مياء اهيف اذاف

 ا ةاجلااب بقي ةارأا لع ىني ىلجرلا تيارف رمع 0 1 ١
 هم حيي يحمس | يسسس يي -تتيسيسسسس ا-سلململس

 1 ريل + واجلاودو ا 0 عم كلاف

 زل اع ل للاقف 0 اد رك د ا 0

 | درتد اف هدابع نع لد ودل لبتب دللا ناف هلل ارتكب يس اومللا كاتاخملا تخبل و ا

 ردع مل لاتنركحب نبال لاق:ام لتمل لاقف باطعلا نيرمع ىتا ىتخ مدلل
 | مسي هيلع هللا ىلبص هللا لوسر ايناس هن ملنركحبوبا هل للابد

 0 00 ملسو ةيلع دلل للا ىلص هللا ل دوس ع عضرعام دبعس لاق ىز رخال ل لاتن

 | كوننر تيس ةلع رنكا اذا ىتح ملسو هيلع هللا للاسولا لمان -3

 ا لاو هللا راي ااقت هنج هب ماروك كسوميا 0 ىلا مل يالا
 | دلا لور اي بيث لب ارلاقف بيث ماركحبا ملسو هيلع دللا ىلص لاقف ريعصل منا
 د ب نع كلاس « مجرمي هللا ىلا لدا
 اا نم لجرل لاقت ملنسو هيلع هللا ىلض هللا لور نا: نينغلب لاق هنا بيسملا ىببا |
 راديو سيست دعت ب نيك لاق لالخ ى ظ داادب هنرتسول لازه اب لازح ل لاشي
 دج ل ازد ديزي لاقف ىلسالالازه نب نبأ ميعن,ن رد كيوب ديشن ديد ل

 ْإ ْ

 ١ مسملاب 35 . فرتعا "جي نأ 0 دنأ انا لاه نبأ نع ا 03 لح يدع اذه



 م

 0 ]ان مجرن
 اك يدير يلوم همام هز نب في امل

 اد هللا لص دللا كؤسير ىلا تءاج ةارما ناةةربخا منا .فكيلم ين ليدل ذبحت رع
 يبهذا ملسو هيلغ هللا نص هللا لوسر ابل لاقن كماخ يفر تير اننا ندا ملسو

 ةيعيضرت ا 1 ةياع م 0 نت ل 6 ظ

 نسب ذيزو ةريررغ يب نط ىهلادم هلادب م امش ناسا

 2208 00 2 هناك ب ريتأ 51 0 ب ا ١ لاقف

 ينبا نأ لاقف ملكحت لاق ملكحنا نا يل نذباو هللا ناسي اني ساما ل ا
 ١ لاكي هن تيدتتاف مجرلا ينبا لع نأ ينربخاف 0 0 ا املا

 اب ايدام دلج م ينوزيعاف ملعلا كافا تلاس يلا مث ل هيراجتو
 يذلاو 5 0 ةياعدللا قساازس 0 0 0 ا

1 

 ١ هيلع هللا لص هللا ل 00 5220 نا برم يبا نع نأ نع 00

 20 ايلا د يع ا نع دوعسم نب بلع |

 ظ كرسماق اذا. نصحأ اذاةاستلاو 17 دل“ نم ىزز نم نوع ةيحس هللا باتك كي

 ظ 20 ا سا يسال نبا وارتعالا كيلا ناك مسجلا |
 دجو هنأ هلركذذ مانعلاب و ,: لجر»أانأ ب 5 ىنبرمع نأ ينبللا دقأو نبأ نع

 ا كلذ 0 0 1| 5 للا يدنا :ءارابلعم ميل 0 مع ثعش الخر دلاطا عدا

 1 و الا يس اسم
 ..ه

 00 ا ة ل 2 ع
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 حوحو ا سم سكس خس سم كج سم

 | اهربخاو العلا نيم اجور لاك ضلال سوس سيم
 قدم حرت نأ يا ا ا

 د .يظالاب مانا ين مهب للا يمد مس

 درعا 0 ايلا بوس نحف ةمأدإ اهيلع حرط مث م |يىطب ريفيك

 ها 0 مصح هلا ينصف يقي ترن ل يح

 50 وم ءدحأب ادب انني ة ا ا

 رس ىلا 1 هد 0
 ا اناف ا هه مرا اذا ا ريشا اهتتكأ هلا تب ىاطغلا نبا

 00 ام ا ديلا ريشلا 0 ا مقل ع د 0
 وسيع هات فين جدار دقاةارب هأب ينا ىاذع نب نام ى !.ةعل يبا فلاتم للا

 هكا نا يلع كل مابي 0 للف رت لات

 تسال مراعاه ريس 50
ٌ 

 | لمعي ف ىذلا نع ناسخ اقسام ف تسرد يل اميع ا

| 

 8 وا 0 0
 [ ىلص هللا لؤس .دهع.لغ الاس ل يا هاون ا را

 | لاففرروسكم طوسب ىنان طوسسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ىعدف مأسو هيلع هللا

 | د برم الوسمي ذاق اذه د لالخ د نيدوطت قديس سو اف اذه ق

 | مكل نا: ءدق نتاننلا انيبا لاق مث دلجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 2

 | قلم مناف هلا تستيتتس كقامشأ# ةرؤذاقلا هذه نم نانا ىن رم هللا دودح نع اوهتنت نأ

1 

 )م

/ 

 يف
4 ْ

 
 ا

ْ 

 للا اوس 20غذ”11111111 اذا ذآ اا 0000000 ذا 1 ذا | 10 10 1010 1 1 1 12 12 1 ز ز ز ز
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 0س اساسا 00 يدا

 كحل ذاين 5 ا م ا ورشا

 0 ا ب اال ءذلا ست للا لاق

 هيلع ماقي الو هنم لبقي كلذ نأ ركذي ىعل اذكو كا خرط يسد ناسا

 ا ةلذاع ةييااما نيبحاو دحاب: الآ نحوي ال للوقف ِءذلا دحلا نأ تللذو 0

 قا هفارتعا لع ماقأ ن ا نتا هيلع ماقي ال عب نيارعاد ناو انام أ
 * اا ديلا لن يفت لانا معلا لا هيلع تيدا ءذلا كلام 0
 ١ اذ ا 0 هانا لج ءأ
 نب ديزو ةريره ى بأ نع دوعتسم نب دنس هواك نبا نع كلاما ]

 نصحت ملو تنز اذا ةمال/ نع لكس ملسو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ينهجلا دلاتخ |!

 ظ ولو اهوعبب مث اهردلجاف تنز نأ مث اهودلجأف تذز نأ مث اهودلجاف تذز نا ل | لاقف | ا
١ 
 0اس تلال رق زا كللاعلا نبا وردا ل نانت نبا لاقريفس |
 | كلذ نم ةيراج ركتسا هناو رك م ' راك ادي نا: عفان نسا كلل |

 ١ 2 اهفيركتما ةنال ةديلولا داعب ملو هأنغنو ناطقا نر مع :دلجت أهب عقوف قيقرلا ا

 ٍ يبا نب شايع نب هللا دبع نا ةربخار اسي نب ناميلس نأ ديعس نب يي نغ كلام |
 : ندد اندلحت كرد سافيس دي ناطقا نير مدع ينرما لات يسوزخملا عبير |

 2 نا .ريماهلا ةرامالدئالو ىلم

 نإ اي لا 1 اشد ام .

 لوقت وأ تهركحتسا دف لوقتف ابل جوز ال انام حجما

 فكتسععدأ ام لع ابل نوكب لالا دخلا اني ماقي ابناو اهنم لابقي ال كلذ نا تجاورت. ||
 فكتاعسا وأ اركب تناك 11 اجا هوك نبا لعرا ةماعلا نم |

 مسكت هب غلبت ىذلارم ال نم اذه هبشا أم را لاتعلا كلذ نا يال تان لح ْ

 لا 00 يشب تان مل 0

 ال
 انوا ن راف نيد اس 0 :بصتاغأ 7
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 2 ةببرلا كلت نم اهنفن يربتست ىتح يكحنن الف اهتضيح
 00 ضيرعتلار قفتلاو ىتذقلا فيس دجلا 8 ١

 0000 ل دانزلا ىبا نع كلام
 | باطخم اطضعلا ني رفع سكرد) قاقف كلذ نك صعاب نسارمس 0 ٠ طاق ا

 نر ثكا ةةيرف في ادبع دلج ادحا ثبار امف ارج مله ءافلخلاو نافع نب نامثعو

 | ملانبا ناقتسا مابصم مل لاقي ًالْخر نا, بكحح نب قيرزارع كلام من
 هدلجا نأ تدرا الذ هيلع انام كلل كت يا در هناكذ

 هرم يلاع لكشا كلذ لاق ايلف انزلاب ىب اء نءوبال متدلج نثل هللاو هنبا لاق دعا
 0 ورا ول 0

 يرتفا الجر تيارا اضيازيزعلا دبع نب رمع ىلا تبتكو قيرز لاق ةوفعزجأ نأر مع
 كي ةيفعزجان افع نا رمع ىلا بتكنف لاق ايهدحاوا اكله دقو ميوبا لع وا هيلع

 ارتس ديري نا الا هلأ باتكب مل دحن اكله دقو ايهدحاوا ميوبا لع يرتفا ناو هسفن
 نأ مس كلذ ففقك نأ نات ةيلغ ىنتفملا نناجرلا نوكيا كلذو اكلات لاا

 ا ل لا ل

 نآو كلام لاق دحاو دحالا كا هنا ةعاج موق قذق لجرينلاق هنأ ةيبأ نع

 ولا نجلا دبع سدح ل لاجرل أ يبا نع كلام هم دحاو دح الا هيلع سيلف اوقرفت

 نأ نجرلا دبع تنب ةرسع مما نعراجتلا ينب نم يراصنال نامعنلا نب هئراح
 الم نازي يبا ام ةللاور خالل امهدتجأ لاقف ناطغلا نيربع نيز كيس ابتسا نيل
 | نورخا» لاقو.هماو هابا حدم لئاق لاقف ب اطغلا نبرمخ كلذ يراشتساف ةيئازب ل
 دحلا ادن يس ١ ىرن اذهريغ حدم همأو ميبال ن اك دق

 دل طن نذقؤا ىفن ين الا اندنع دج ال كلام لاق ةدلج يناثلا

 5-5 ا رمالو امان دعلا كلذ لاق نم .للعف انذقوا ايفن كلذب دارا امنا
 *  دعلا هيلع ناف مكولمم يفن يذلا ما تناك ن او دحلا هيلع ناف هبا نم الجر
 5 سك دي الك انعف 00

 هيلع ماقي الدنا كرش اهيف دلو لاجرلا اهب عقي دتمالت بس عمس ابم نسحا نا كلاسم



 دا“

 ه> ؛ءاكرش يطعيف تلج نيح ,ةيراجلا هيلع ماقتو 2 هلرلا ” قطار انارددعلا
 فب كلام لاق عسيدلاب راو فروا نوكحتوا مثلا نسا
 موي هيلع تموق مل تلحا يذلا ابباضا نا منا هتيزاج لجرلل لعب :لجرلا |

 | لا ف دلولا مي قيخلا تلج ناف كلذب دععلا مدع ءردو لمعت مل وافل اياكم
 00 000 وا كنا 0

 ار كس 0 سل تلا وعف ل 0 جرخ 0 لاق

 راطغلا نيرمع لاقف ىل انيتبهو:لاقف كلذ نعريع هلاسف ناطمغلا نيريسل كلذ
 * مل اهتبهو اهنا هتارما تفرتعاف لاق ةر اجلب كنيمرالوأ ةنيبلاب ينينانل

 03 دس سوال +

 ا 0 0 د تدوقف 5 52

 0 ا

 0000 ل تس را نينار م فاقت ءاساس
 نانالوم اهعمو مكم لل ملسو هيلع هللا ىلص ص يبنلا جوز ةهئاع تجرحخ تلاق اهنا

 لجارم دب نيالا عم تنيف ىيدصلاركحب يبا بلا دبع بل ملغ بمب اهل
 الاعجو 00 دل اللا هناك تاع اربح مقرخ ةيلغ طيخ دق

 اوقتف اهلف هلها لل كلذ اتعفد مةنيدملا ناتالوملا أت اتمدق اهلن هيلع طاخو وةورف و ءأ ال ري

 0 يع ذا 00

 و ل ا ا ا ا د م بصل تي ا و يح م م و باصات بسس



 اج
 ماسلا 2 سا 00223000 95 75 دم.سد . -مسم

 ١ 2. --ا

 2 جاتا عيعلام سلاما علال الدي هيله دلا لص قبلا جوززتسناعاعب
 ا ناو لد دعئالت ىلإ عقلا هين يسيعاس تيحاكتللا لاح ريا أنيد عبر :

 مهارد ةئالث هنمث نجم يب عطق ملسو ةيلع هللا ىل عدلا لوس 2ك ءعضتأ 0 |

 # ْ قراسلاو قبال عطق تنقال انف 5

 روع نب هللا دبع مب 00 قباءودو ,قةرسرمع نب هللا ديعلاادع كَ عفان نع كلام

 ا ا ١ يلع لكشاف لاق قرس دق اقباع اذبع ذخا

 ذل قبال دبعلا نا عسا تنكح ىنا رسحأو ذكي اولا وجو كلظنعةلاطلا ١
 وسوم نيربع يلا بتكجت لاق هدي عطقت ل. قباءودو قرش
 أ هللا ناو هدي عطقت مل قرس اذا قبال دبعلا نأ عمست تدكح كنا يل تبتكسن لوق
 ابنسك امب ءازج اهنيديا اوعطقاف هقراسلاو قراسلاو هباتك كي لوقي ىلاطتو كرابت

 كلام مهدي عطقاف ادعاصترانيد عبر هتقرس تغلب ناف ميكحز يزع هللاو هللا نم الاكت
 قرس اذا ىولوقي اوناكريبزلا نب ةيرعو هللا دبع نب ملاسو ده نب مساقلا نأ مغلب منا
 نا اندنع.هيف ىالتخا ال يذلارمال كلذو كلام لاق عطق عطقلا ميف بجنب ام دبعلا

 5 عطق عطقلا هيف بج ام قرس اذا قيالدبعلا

 د ناطلسلا غلب اذا وراسل معافشلا فكرت

 لييق مقيما نب ناوفص نأ ناوفص نب هللا دبع نب ناوفص نع باهش نبا نع كلام
 هءادر دسوتو دجسملا فيس مانف ةنيدملا هةيما نب ناوفص مدقف كلهر جابي مل نم نا مل
 0 اا ب ا ايلا ناوفبص ذخأف ةءادر ديا 0 ءاجن

 ْ اذه درا مل ناوفص لاقف»هدي عطقن نا ملسو نازل ناضل نم اال

 0 نأ لبق الهف ملس لس هيلدلا ىلج هلا ليدل لاف قدس دياره للا لوا ظ
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 غلبا ىتتح ال لاقف هلسريلر يبزلا هل عفشف ناطلسلا لل هب بهذي نا ديرب وهو اقراس

 5 عفشملاو عناشلا هللا نعلف ناطلسلا مب تغاب اذاريبزلا لاقف ناطلسلا مب

 0 0لا 25 3

 لاجرلاو ديلا عطقا نديلا لها نم الجر ىآ هبا نع مساقلا نب نججرلا دبع نع كلام
 يلصي ناكف مهلظ .دق نميلا لماع نا هيلا: ىكشف قيدصلا ركحب يبا لع لزنف مدق

 ايبا ادفع اودقف مهنا مث قراس ليلب كليل ام كيباوركحب وبا لوك للا

 كيلع مهللا لوقيو مهي ىوطي لجرلا لعجن قيدصلا ركحب ف ةأرمأ سيمع تنب

 هب هءاج عطقالا نا معز غئاص دنع ىلعلا اردجوف رلاصلا تيبلا اذه لها تيب.نمب
 ركيوبا لاقو ىرسبلا هذي تعظقفركب وبا ميرماق هباهيلع: دبش وا علطبقالا مب نوتعاف
 قرسي يذلا فس اندرئال كلام لاق هتقوس نم يدنع دشا مسقب لع ةواغدل هللاو

 نكي ملاذا هنم قرس نم عيمجل هدي عطقت نأ الب كلف نان اف نفض سيرا

 سَ

 كيش 2 يي تتش ير 2 تت

 عسطقلا ميف بجي ام قرس مث كلذ لبق دعلا داع ميقا دق ناك نأ دعلا هيلع ميقا
 ةباسان ذمخازيزعلا دبع نب يعل الماع نا ةربخأ دانزلا ابا نا كلام « اضيا عظق

 كي زبرعلا دبع نب رمع ىلا بتكحف لتقيوا مهبدبا عطقي نا داراف اولتقي ملو مةبارح
 ةياندنعرمالك لام « كلذرسياب تذحخاولزيزعلا دبع نير مع يلا بتكحف كلذ

 اهلها اهزرحا دق ةزرحم قاوسالاب .ةعوضوم نوكحت يتلا سانلا .ةعتما قرسي يذلا
 غلبف ةزرح نم اثيش كلذ نم قرس نم هنأ ضعب لل اهضعب اومضو مهتيعوا كيس
 || ملوا ماتم دنع عاتملا بحاض ناك ءاوس عطقلا هيلع ناف عطقلا هيف بجب ام هتميق
 عطقلا هيف هيلع بجي ام قرسي يذلا في كلام لاق !رابنوا كلذ ناكاليل نك
 عطقت فيك لئاق لاق ناف هدي عطقت منا هبحاص كل دريف قرس ام معم دجوي مث
 | ةراعنم د باععلا ملسمب وه امناف.هبحاص لل عفدو منم ءاتملا ذخا دقو هدي

 ” هانا ركلا فيناذعلا دك اساور دعلا دكجبف كس ىب سيلوركشملا نارقلا

 غلا فب كلام لاق
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 ملم امم كلذ هبعي اموا لتكمللاب وا عيشغلاب وا قودنصلاب نوجرخبوا اعيج
 هب ارجر خام نمت غلبف اعيمج هنولمحي مهو :زرح نم كلذ اوجرخا اذا مهنا اعيمج موقلا

 | جرخ نأو اعيمج عطقلا مهيلعف ادعاصف مهارد .ةئالث كلذو عطقلا هيف بجب ام كلذ نم ١

 | ادماصق مهاد تنالث تميق غلبفأسب مهنم جوخ نوف ةتدح لع عا انهت اتمب مهنم دحأو نك

 ( انازاتدتغرمالا هام مطع القل طارد الت هيت غلب ا لم ير ىل نمو عطقلا هيلعف

 | انعم رك نق لع كرمف الربان 2 ا رشوا 0 مقلغم لجرراد د. تناك

 | معم ناك ناف رح يه ابلكرادلا نأ كلذو اهلكرادلا نم مب يرخخب ىتح عطقلا ائيش

 ال١ قافي مهم ( نلسنا لك ناو ربغ ن .كاسرادلا هي

 ا اح سلال ا سا ع

 | انمهديس عاتم نم قرسف ارس لخد مث هتيب قاع نمأي نيم الو هي نارا
 ايل صول اهني داس قوس اطل ال للذكر يلم عاصاالل الام 0

 | تسيل تناكاذا ةارإا مما كلذكو هدي عطقت مذا عطقلا هيف بجنب ام هديسةارما عاتم
 عاتم نم تقرم هارت كالت ابتيش دف مات نمسا ابجورلالب اهل مدام

 ١ نم نوكحتال يلاةارإإ انما كلدكو هيلع علتالف ماعلا يق ايس اسال
 اسس وا 001 لبابا

 سفح رك رتل اعلا دب بجاه ات

 قام ل ا سدا عاتم ل

 اير ةريج عل ينل نرحل نرخ يب بصلا فن كلاما ل

 00000 تي 0 خلقا اميقرش نم ىف اسيل

 قي طلاب ل لما ب بيماتسريلا نب ضامي هاو
 همس للا



 جرب ىتح عطقلا هيلع بجب الو ابيف ايلزرح تويبأا نا امك هيف امل زرحربقلا نا

 ا
 ميسم مع م صعلا

 3 ب

 ظئاح نم ايدو :قرس اذبع نأ 0 رد ده نع دايعس | نب ع كلاس

 نبل ل دما دس لطب عل ا دسلاوم جست كنا بنار | لع ىدعتساف ةدجوف هيدو نسل يدولا بحاص جرحت هديس طئاح يف ةهسرغن لجر |
 يف عطق ال لوقي ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر عميس هنأ ةربخ 0

 رهو يل امالغ ذخنا مكحلا نب ناورم ناف لجرلا لاقفرامجلا يو
 أ للا ىلصدهللا بيم يذلاب هربختف هيلا يعميشمت نأ بحااناومعطق ديرب |

 معن لاق اذهل امالغ ا

 | نيعيكلام « لسرات دعلاب رار ككاو ريم تأ لد دوال

 هل مالغب « الل املا يرش سلا عن يرد ني دال ل 5
 ققرس اذ امرمع لاغف قرس هناف اذه يمالغ دي ءطقا مل لاقف اطل نب ردع لل ْ

 أ عىمداخن عطق هيلع سيلف ةلسا رمح لاقف امدرد نوتس اهنمت ينارمالقاءرم قرس لاقف ١

 دق ناسناب ينا مكتعلا نب ناورم نا بابش ىبا نع كلام هه مكحعاتم قرس

 ٠ 0 اا ابا نم مارع دو 1 و
 ١ || يتءاجن رجب وبا لاق ميما اهل لاقي ابل ةالوم نجرلا دبع تيب ةرمعهيلا تلسران
 000 ا كلن ليقت ىلاقف سلنلا قارب ا

 عطق ال كل لوقت ةرمع ناف تلأق معن تلقف هذب عطق ندران يبركحذريسي يش
 ايل تير دس لي هلا( امارس رفا لاف دتانصلا انيد عبر فيس
 5 دعلا وأ دغبقعلا عقن وشب هسفن ىلع مهنم قرتغا رفا ميقا لل ردا فخ اند
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 0 | فرش ا لا د هاير فاعلا ع د

 | 6 ةكق



 نرسم

 الوريجال لع سيلو هديس لع رئاج ريغ مفارتعا نأف هديس لع امرغ نوكحير ماب مهنم
 لامجب تسيل امبلاج نال عطق مه اقرس نأ مهنامدخب مىقلا عم نانوكحي لجرلا لع ض

 | يذلا كب كلام لاق عطق نئاملا نيل سولو نئاجلا لاح اميلاح اًناو قراسلا
 لع هل ناك لجر لفثم كلذ لدم امناو عطق هيلع سيل منا اهدحجبف يزاعلار يعتسي |

 دجوي قراسلا كي اندنرمالو عطق هدعج اميف هيلع سيلف كلذ هدحجن نيد لجر

 سلج لجر كلذ لئمو دح هيلع سيلف لعفي ملف اهبرشيل ارهخ هيدي نيب عضو لجر

 هيلع سيلف اهنم كلذ غلبي ملو لعفي ملف امارح اهبيصي نأ ديريوهو اسلجم ةارمإ نم

 ابنمث غلب مطق ةسلخلا هي سيل هنا اندنع هيلع عيتجملارمالو دح كلذ في اضيإ

 : ظ > غلبي ملوأ سيف عطقي ام
 5 ا 5

 ا 0 0 : 0 3 +

 | جرخ باطخلا نير معى ا ةبخا منا ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا ص كلام
 | امعلئاس اناو ءالطلا بارش هنأ معزف بارش مير نالف نم تدجو فا لاقغ يي

 ١ نبروث نع كلام" و. امات دعا ١ راطلا نيرريغ ه:دلجف هتدلج ركسي ناك أف سرش

 || ىلع مل لاقف قلكرلا عير دير علا فيسراهتسا يالطسلا نب رمع نا يللا
 | ىذه اذإو ىذهركس اذاوركس برش اذا ناف نينامث هدلجت نأ ىرن بلاط يبا نبا
 |( نأ نانش نبا نع كلام نيناسئريغلا اكيسريع دلجت لاق اكوا 0
 / ناورمخلا فيرحلا دح فصن هيلع نا ينغلب لاقفريخلا في دبعلا دج نع لئس

 | رحلا دح بفنصن مهديبع أودلج رمع نب هللا دبعو نافع نب نامثعو باطغلا نيريع
 ا الا موش نماس لقي ب سيسملا نيب ديعس عيش هنإ يعيب نب قع نع كلاس و ريخلا
 ا برش نم لك نأ اندنع ةنسلاو كلاس لاق !دح نكي ملام هنع ىفعي نأ بحت هللا

 7 دعلا هيلع بجو دقف ركسي ملا ركسف اركسم ابارش

 كو نأ: ئىشيي اسم #
+ 

- 

 سي ييييييبييببببب سس 2 يي سس سس يصييسبسسينببلوب



 أ

 كلا ١

 5 سارتر 6

 0 ا 2 ع ولا ]اقاذ ام تلاسف هغلبأ نا 0

 + : 00 ل 0 هيلع هل لإ

 2 ادميح دن نا ركئااشن ع

 0001 ولا هال اقل ل

 8 يبأ نع راش ع 07 لا عال نب لا دب يرتب

 0 د رمتلا برشب 0 هيلع هللا ىلص هللا 0 ياض
 نركي هنا اندلبب ملعلا لدا هيلع لزي مل يذلار مال وهو كلام لاق اعيمج بطرلاو ودزلاو
 , يري لإ سرا لي يللا

 0 ل ل رادع نيه ا نع بايع ليام لح

 لك لاقف عتبلا نع ملسو تكلل ىلو للا لوبي ل 0

 0 )لاس كلام. لاق ابنع رولا غلا ا

 نارسع نب هللا دبع نع عفان نع كلام « مكركسالا يه لاقف ءاريبغلا ام ملسا نبا
 اسهنع بتي مل مئايندلا فير مخلا بروش نم لاق ملسو هيلع هللا ىليعوعلا لاو

 2+ رمغلا بريعت عيباسج

 0-0 ان ني ةللا دبع لابسددبا ىف 3 رصملا ,ةلعو نبأ نع ملسأ ارب دير شيكل

 1 لروما لمدلا لولا ليما ياعوبا لاعن ل

 000 لا نأ تعبأ ملسو 1 لل
 ملسو

 اا 1 ملشو ديلع للا ليم هللا لوسي نا ريع نب هللا ديعي نع عياد نع دفلك

 هيلع هللا ىلص ينرصناف هوعن تلبقافرمع نب هللا دبع لاق ةيزاغم ضعب هي سانلا |

 00 ا( نسبي ملك هيلع كلا لص وللا لوس لاف بنج ىل

 ب عم >

3 7 



| 
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 نيتارلل لجرلا تف بمب مح اهبرش مح يذلا ىل لس هيلع الا ىلس دلل لو

 يبأو يراصنال هاش ابا حملا سانسابا ينس تتح لق هلا دامو أ

 ا ل 0 ١ هذه لا سان هحاطوبا للا

 ا 0

 27 59 1 0 ارلاقف 0 00 1 0
 لو نمل يهبط لام ركب الاقي يلرعلا اذه نم كل لعن لا دلال :
 ابعبتف هدي عفر مث هعبصأ ايف رمع لددانرمع مب اوتأاف ثلنلا يقب و. نانللا عادبق

 نب ةدابع مل لاقف ةوبرشي نارمع مهرماف لبالءالط لدم اذه ءالطلا اذه لاقف ططبتي ||
 هلع دهر انيدن نيل للا ال نيا ميلا للا الكرمم لاقغ هللا اهنالخلا ل

 5 يضر يدل اي اللا

 شايع أهرب 0 0 يس ا 2

 ا

 ص ناطيشلا لمع نم سجر

 و 0 لوبطيعملا كراش تح امتكح :>: جو 0

 | 3 ميحرلا نجبيلا مللأ 0 +

 035 ٍ لوسبفلا رن كحذ 0 0-3

 ش0 يدل ابل فيلا محا نب ورمع ن اا نب ركب يبا نب هللا دبع نع كلا

 فعلا هيل 9 نأ لونقعلا كيس مزح نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوس ةبنك |

 7 ؛نونلل كيلو ليال نم 0 15 2 1 ف 0 0 ل ا 9

 ١
 اجلا ش 71



 ع
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 ظ || يلا طعس الا لا ردن داس هن ندا لوجين

 ظ 0 يب ل
 | اناندالثم لاق مجرد فلا شع ينثثا.قرولا لدا:ىلورانيد تفلا:بمذلا
 كذلك يب عطقت ةيدلا بأ عمسهنا كلام ه قارعلا لها قزولا لهاور صم لهاو ماثشلا لها

 اال اداق ىلا فس اكبر رجلا ىالبلاو كلاس لاق نينس عيراوأ نين
 دومعلا لدا نم الو ليال ةيدلا فين ىرقلا لها نم لبقي ال منا اندنع هيلع عمتجملا
 5 تهذلا قرولا لغا نف و قرولا بهذلا لها نم ا يول اهل تهذلا

 5 وجل باو تلقلذا هيعلاد عد 5

 00001 0 2 افانزا حملا طين شيم لزق ناك( نات نبال نا كلانس
 * معذج نورشعو سجو دقح نور ردوا سعف نوبل كبدي“ رو رشنعو: نساوخو ضاع

 نايفسيبأ نب هيواعم ىل بتك مكحتلا نب ناورم نأ ديعس نب يس نع كلاس
 00000 1 ايوتتالر ليا ناين وام ذيلا تيك الجن لق نلمس اا علا:
 000000 1 نإ !ديعراسبج الجررالساذا ريغ كلاوزيبكلا كيني كلاثثل لاق رق ونجم
 دبا ىلعلا نلعب دجلاورملا كلذكو .ةيدلا فضنريغصلا ىلعو لتقب

 #َ 7 ا ا دبعلا

 # ١ ل م كلا لش 0 #0

 00000 اح  ناراسب ني ناميلسو كلام نب كارع نذ باش نا: نغ كلانس
 نب رسع لاقف نامف يزنف مهنيهج نم لجر عببصا لع يطوف اسرف ىرجا ثيل نبا
 اوجرعتو اوباف اهنم نام امانيمي نيس للاب نوفلعتا 00 دذلل باطغلا
 كلام لاق نيبدعسلا لع ةيدلارطشب رمع ىقن اوباف متنا نوفلحتا نيرخالل لاقف
 00 ا لوا وا اها تاق نبا أ كلاست# انه هع لالا سيار
  نورشعو نوبل ثنب نورشعو ضامخم تنب نورشع اطمغلا ةيد نولوقي اوناك نجرل
 اندنع ميلع عمتجملار مالك لام لاق معذج نورشعو دقح 00 0

 ظ ١ امهم لمد نما ةنيرم بص ماءاطب مهيب ىإو ناييعلا: نيب ةرهالاولا



 للا لجرلا# را لفاست لوقي ناكيا بنل ىب دعيت خفوش رب يقارب 2 |

 ل عإ

 أ كيب اح الج ا ىاول كلو انس لنوكيا شل لتق نإو

 0 عطه هسة سل

 هر يا ع

 1 | ل ان 06 وسلا ابيشسقع 0

 يو وكر رس لنا ىلا لكيلا يم ل بار !كلام
 يربف اطخ دسجلا نم كلذريغوا لجروا دب ناسنال نم مظع رسكح نا مناو

 ياست هلقع نم ميفت لثع هيف ىناكوأ صقن نأف لقع هيف سيلف بنتيبل داعو مو

 8 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيف ءاج امم مظعلا كلذ ناك ن ارد

 لا 3 ناو ملسو 0 يب يظلم ا

 00 ريانا لقفالطس ىلا نطل كلل ا 0

| 

 8 أف عقلا ف دهتجم هاف نيشرا لع لذ نس يش فيس نك نأ قيل ظ

 6-5 للا ةيلع تسل قف نعال ب كيلا اتخل

 ٠ سلا لسيانسفم #

 | «دتلقنيك اهتلقنو هتحضرمك |هتعضومو مسك اهنسو هعبصاك اهعبصا ةيدلا تلك
 ,هدليعس لوف لادم ىدل اوقي اناك ايهناريبزلا نب | ةورع نع هغابو باهش ىبا ل
 كملت يعل اذا لجتولا مايد كلن ىلا لجرلا لقاعت اهنا ةارلا كيس نييملبا نبا

 تس نجلا للا
 8 دي نركب ايم امرباسلب دس ديوغالل انينيرغينوا# القنا اي ههسرلا يف |
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 | وا رلا تع نم, تفصتلا تلا يو ببلقع ىاك كلذ تلي ةطافا!ةعاسف ةيذلا
 ' نا نم مئارما باضا اذا لجرلا نا منسلا تصم لوقي باهش نبا عمس منا

 | بري نا اطغلا فين كلذ امناو كلام لاق منمداقي الو رجلا كلذ لق ميلع

 | كلذ وعنو اهنيع اقفيف طوب ابهبرضي دمعتي مل ام هبرض نم اهبيصيف هتارما لجرلا
 | ىلع سيلف ابموق الو اههتبصع ريغ نم دلوو جوز ابل نوكحي ةارملا هي كلام لاق
 | اوناكاذا اهدلو لع الو يش اكل امان لدح ني لورحا علييف رم ناك اذا ابجوز
 قحا ءالوهف ابموق الو اهتبصعريغ نم اوناك اذا اهم نم ابتوخا لع الو اهموقريغ نم

 / كلذكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابز ذنم لقعلا مهيلع هبصعلاو اهئاريمب

 | «ابتليبق لع يلاوملا ةيانج لقعو اهتليبق ريغ نم اوناك ناو ةارملا دلول مههئاربم ةارملا يلاوم
 0 ل ا ا

 | ا 11 ىبأ نع كوه نيب نسمرلا دبع نب لس يبا نع بايش نبأ نع كلام |
 | |١ ]دين ىلسقف اهنينجب كلاحرطت ىرخ الت اسفادحا تضر. لدذع نم نيتارما
 | نب ديعس نع باسهش نبا نم كلام « ةديلو وا دبع ةرغب ملاسو ميلع هللا ىلص

 مما نطب كي لتتي نينجعلا كيس ىبضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيبسملا
 ظ قطن الو لكا الو برش الأم مرغأ فيك هيلع يصق يذلا لاقف ةديلو وا دبع ةرغب

 ظ ناوسخا نم اذه اهنا ملسو هيلع هللا ىلصوللا لوسر لاقف لطب كلذ لادمو لهتسا و

 اند يمسه موقت ةرغلا لوقي ناك هنا نجرلا دبع يبا نب ةعبير نع كل ا ناسهكلا |

 | كلام لاق مهرد ىنالاء تسوا رانيد مئامسهت ةلسمملا ةرحلا ةارملا ةيدو مهرد متئأمتسوأ |
 اةذحا عمسأ مو مدرد تتلو اسود وسهر شعلاو ايييدوشع ةرعلا نينج دايدف |

 اهنطب نم طقسيو هما نطب لئازي ىتح ةرغلا ديف نوكحب ال نينجلا نا هي فلام
 ةلماك يدلا هيف نأ تام مث ايح مما نطب نم نينجلا جرخ اذا ةنآ ثعيسو اني
 مث لتساف مما نطب نم جرسخ اذان لالهتسالاب الا نينجل ةنيح الو كلام لاف
 | دل لت اذاواطما  نينرتبع زعذال ينج كيس نأ ىرنو ليا سيدلا موقف إف

 فكتسلتق نأو اهلج عضن ىتح ابلمدقي م لماح تلنق يتلو اديعةارماوا الجر

 ||| ادمع تلتق. نا نوش اهنينج فب اهلتق نم لع سيلف اطبخوا اذيغ لماح يهوقزملا
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 حراعب 2 ةيدويفلا نينج ن 2 مدد ابني ها ا
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 هيدا 1 نا تادف وع 8 5-5
 غنا كلاتت 1 5 وارانيد 0 هيلا هلق مم

 ؤ اذا. نا أو !.ةلماكةيدلا ناسللا ف ناو ةلماك ةيدلا ناسنالا 50 ضر 0 2 هغلب

 و يو ةلماكةيدلا 1 لاارك فاطم ملو اتيلاصا لاف ةيدالا سس
 يدلع ل تفخأو كلام لاق ةلماك ةيدلا ةا ةأرملا دن نأ ةغلب هنا كلام + ةلماك ةيدلا

 نمراكما مفارطا نم بيصاءاذا نجولا:نا اتاتعرمالو لجرلا ايده نادال
 ١ ريع فيس كلام لاق ايد قرالث هلف هانيعو هال رو لادز بيصا اذا: هل كلذك م
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 ظ
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 ا »< لا ولا 56 نأ ا لتشكقف اذا شو رصلا روغالا

 34 اني فوجد لا يم ع 5
 . ىيعلا يف لوقيد 0 هام نا ناب تاو اييياسأ نع اديعنم جرب نيك ري نع كلام

| 
 6 اقف نيعلا جاهتحو نيعلاوتش نع كلام لتسوراننيد عئام تيفطااذا ديلا

 ظ ل سلا ءابتجالالا كلل

 5 مابفسلا لاو دع هاج انها 1

 / دجولا يف هعضوملا ناركذي راسي نب ناميلس عمس منا ديعس نب يحب نع كلام

 539 تسل و نأ .الا.سارلا كي ىحضوملا لذ

04 

 00 فلان اق ارانيد 2 00 00 ا |

 موا اسمص7 ا هس ل-مهاهمل تس سسل تعقل



 5 ىرخإ

 اندنع هيلع عمتجملا مالو مجولا يو سارلا هي نوكحت يهو عامدلا لل قرب ١
 000 لال دس وإلا تاليط نا لاع دقر ويه اسيو نسبا عفتاعللاو نوت نإ ظ
 8 سارلا عيسالا مموتأملا را غامدلا ملا مظعلا قرخ اموموم املا, كلا

 نم هجضوملا نود اسيف سيل منا اندنعرمالو مظعلا قرخ اذا غامدلا لل لصي

 وسن ىلا كلذو انيقوف امف عجضوملا يف لقعلا امنأو محضوملا غلبت ىتخ لقع جاجشلا
 اهيف لعجف مزح نب وريعل هباتك كي محضوملا ىلا ىبتنا ملسو هيلع هللا ىلص للا
 رييعصرلا نود انين تيدعلا كيس الو ميدقلا لب مةمياللضقدت ملو لبال نم اسم
 ! واغع عب ةدفان لك لاق هنا بينما نب ديعس' نع”ةيعس نب. ىكب نع كلام يي لقعب

 0000 1 ايه ربا ناك كلام د وضمعلا كلو لما لف يشن اهمال نق

 قبكأو هيلع اعيتجم !رْمآ دنسجلا كيس ءاضعالا نموضع هين ةذفان كيس ئزا ال انا
 رمالو اندنع ةيلع عمتجم رم. كلذ ف سيلو:كلذ كنج مامالا دبتبب ذانبتجالا سف: ةعرا

 د0 كاف كتارلاو ةجرلا فينالا نيكستاال >:تضرلاو ةلقنلاو منومأملا نا اندنع |
 نمارلا نس تفقنأالاو ل وعلل ظ 1 ءرأ و داهتجالالا ِهْبِق سيلف كلذ نم دقيحلا

 0 ةعيبر نع كلام م دحاو مظع امهدعب سارلاو نادرفنم نامظع امهنال امهحارج كيس

 د )ل عسسباصاإلا لس كيقع ا

 | لبالا نم نورشع لاق عبرا د مح تقف نبال نم ىنونالت لاقن كالت ف مك ٍ

 كلام «ب ىخا نبااي مدسلا ىف ديعس لاقف ملعتم لهاجو ا 52 ملاع لب نلقف |

 اذا عباصا سمح نا كلذو ابلقع مت دقف تعطق اذا فكلا عباصا كيس اندنعرمال

 لابالا نم يهو علينا: لكك ةيسزانيد ىلئو راند نوثالثو نعئالث عباصال “تن اسسحو |
 ١ ْ لك ا م مب م
 | © منضب 5 يمل تئارف 2
 ل ان 55 - ا

 دس هل سبي
0 
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 ١ : ناس سيسالا# 7 2 0

 نب رمعنأ ب نانلطلا نربيومع لوم ملسأ نع بددج نب ملسم نع ملسا نب دير نع كلام 0

 كلاما لاجب علصلا بي ليجب ةوقرتلا ي 0 سرُسلا في: ىضق ناطغلا

 قب لاطغلا نيريع ىسفق لوقت بريسملا نب اديعس عملس مثا دْيعب ىب يح نع
 00 سقط ينيك 5 0

 ني امأت اضيا ابلقع ابيفف دومسلا نأ دعب ثحرط نان امأت ابلقع ابيفف تدوساف قيل

 0 اع اسما ا تا ل لا 0

 ناورسم نأ ةربخأ هنأ را : كيلا نع نوصل نب تكا

 را رنوللا دبع لاكن نيرا ويلا اخي لادن اع مالا ذي كلدحيل كلا نب

 558 ءايطامتما كلور م 0 بهاد ل نرعأا

 "ياكل 3 00 0 2 2 0 5 نا اقفال 00

 َّ .“ صضعب ىلع اهضغب لضفي الو

 ع ديلا حاربج مدد يقم نب 3

 ادي ةصيستوم كين لوفي ناكر ابسإ د ديلا ناديت نادال كلام

 ظ ناافر مالو كاسل دبل سلا سمو مرد رجا 1 الام اسي

 006 امها هذه قوس ميو تلاه اد لف متلاج وتوم



 دع دا 0|

 ص مث هجروا هدي تيرسكاذا دبعلا لبس كلام لاق نيتميفلا نيب ام هباصا يذلا

 دس ريخ ادمع ادبع دبعلا لتق اذان هحرجب اهحرجو دبعلا سفنب دتمالا سفن ر ارحالا

 0001 لذنلا دخل ناف لقعلا نسا هاش ناو لتاقلا دخلا لتقف ءاش ىاف لوتقلا ةيعلا ١
 مللسا اش ناو لف لوتقملا دبعلا مث يطعي نا لتاقلا دبعلا بير هاش نأو هدبع مميق
 لكتافلا دععلا دا: اذا لوتقملا دبعلا نرل نميلو كلذزيغ هيلع سيلف ةكسا اذاف هدبع

 دما زعرلاو ديلا عطق كي ديبعلا نيب ملك صاصقلا فيس كلذو هلتقي ىا مد يضرو
 نأ ينارصنلا وأ دودببلا حرج ملسملا دعلا فلك كلاي لاف ء]دقلا طمس وتلزتمب كلذ

 ىنطعي الو هنمثب طاحا نأ هلك هنمث وأ هحرج ديد دبعلا نيث نم ينارصتاو ا يدوببلا

 1 ب وامل كايا
 1 راسا 0 د كفن ءالطح ا 03

 اامدعف اذا نارصلاو ئدوسببلا قد نأ  ىبضف 0 رعلا دبع نب رمع نأ ةغلب هنأ كللاق

 الارفاكب ملم لتقي الدنا اندرمال كلام « ملسملارعلا يد فصن لدم ايهدحا

 يئدونيبلا حازجو اند رمال وهو كلام لاق مهرد ةئامنامت يسوجملا رثيذ وثب ناك
 عضوا ميتايد فيس نيلنملا حارج باسح لع مهتابد كيس يسوجملاو ينارصنلاو ظ
 كلذ 111 نرلعف ةسد ىع 0 مينساملاو ةكيد 58 ركيرمانلاو مديد رع فصت |

 03 الح مهتاحارج

 3 ءاك 117 ناخيارلا ْئلع لقعلا بسمحج وب ف #2 |

 أ ددعلا:لتق كيس لقع ملفاعلا لع سيل لوقي ناكذنا ةببا نغ ةيوع نب ماشه نع كلاس
 نأ منسسلا تضم لاق هنأ باهش نبا نع كلام + اطمخلا لتق لقع مييلعامنا |
 دعس نب ىتك نع للام د كلذ اماسي ل اللا يو ميو نم أنيقن لي ايل رلفانغلا ا



 كوي

 1 3مل نيم دسلا لمت ذي مشل تايش لا تيل هت اير نال يرد
 نم رملقافلا هنيعت نا الا فصامخ: هلام في لئأقلا لع نوكحت مةيدلا' نا:لوتفلا:ءابلوأ
 غلبت ئتح .تلقاعلا لع بجت ال متيدلا نا اندنعرمالو كلام « اهنم سفن بيط

 لام كب وهف كلنلا نود ناك امو .ةلقاعلا لع وهف ثلنلا غلب امف ادعاصف:كلنلا
 لت فيي عنعلا هم ااا ا يينمعسمم يرالعلا د يذلار مالو ةصانخ جراجلا
 زلقاعلا لع نوكي ال كلذ لقع نا صاصقلا اهيف يتتلا حارجسلا نم وش فيس وا ديعلا
 لام مل دجو نا هصاخخ حراجلاو لئاقلا لام في كلذ لقع امناو اوءاشي ىا الا
 ادام الا يس ردات ىلع سيبو هيلع انيد ناكل ام مل دجوي مل ناف

 اثدنما دقفلا لدا: ئار لأ ىلع ىىعب اطهوا ادنعد لن نراضا املا تلقاعلا ٠)
 للا نأ كلذ مب ىنرعي اينو ائيش ديعلا ةيد نم .ةلقاعلا نيض ادحا نا عمسا ملو

 كفار: ىرريملاب ءابثان ىع دعا يطلو قع نيه دباحس ذي لأ لا
 كقعلا نن انياعن هيبخأ نم ىلطعا نيت لعل هللا ى رنا كلة ريس, قانرطلا

 ل لام ال ينذللا ىنصلا قي كلام لاق ناسحات لتاقلا ةيلا دويل قررتملاب هيلا
 وأ يبصلا لع نماض منا ثلنلا نود مةيانج امهدحا ىنج اذا ابل لام ال يتلا ةأرملاو

 اهتهتم هحاون الك دياجت لاء سس ذحا لاس اليل راك ات ضاس ايي

 نينو: ىبضلا :ةيانج لقعي قيضلاوبا ذعوي.الو نيش تس علتاعلا لما سيلا
 واني ةييقلا ميقا لنا لتق اذا حلعلا نا ميف الثا ال ئدلا اندسورمالو 00

 عيدا ىلع كلل اننار زخم ا لفافيم دقن خدم نساللتاع ليام ليست
 كلذزن رثكاو ١ ةيدلا دبعلا رميق تناكى ٍّ غلب ام اغلاب مصاخ هلام كي هباصا

 , 00 يسم نال كلور هلام ةيسابلا
 # ايم طة اسس 9

 | نم مسأع دنع نكن ينفني سانلا دين لاطملا نون نأ باهش نبا نع كلام
 5 للا لا 58 ا 00 مةيدلا

0 



 بويع
 225252221222 ال3 0 ا اة اممم م6 اما لا م ا م

 نع دعس نب يحي نع كلام 00 ميشا لتق ناكر باهش,با لاق باطغلا 7
 ا ل ا الاه سال ] مخ لي رفا

 /) يلظركحزف باطلا نيردم لعل معج نب مقارس مدقف تانغ ئزتخ قاس

 نب رمع هيلع مدق الذ كيلع مدقأ ىتحريعب ةثأمو نيرشع ديدق ءام لع ددعارمع لاقن

 لاق مث متفلخ نيعبراو ةعذج نيئالثو اقح نيئالث لبال كلت نم ذخا باطمغلا
 سيل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف اهذحن لاقاذ انا اه لاق لوتقملا وما نيا
 ظلغتا التسراسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس نا مغلب منا كلام « عش لئاقل
 نب دازي له ديعسل ليقف همرحلل اهيف دازي نكو ال لاقف مارعلا زهشلا كبس متيدلا
 آ 00 ٠2 يذلا ليخادإا اجا كلام لاق من لاقف سننلا ةي دازيايكح م ارجلا

 00 نات معو اخ

 5 حالجلا نب عحيحا مل لاقير اهلا مالعت نا سلا يقرع ل
 اة ل لاقف هلتقن محيحا هذخاف ملاوخا دنع ناكو ةحيحا سرغصأوه

 كرريال كلذلف ةورع لاق همع كي هرما قح ادبلغ هممع لع ىوتسا اذا ىتح مصرو

 ا00 1 ديدلا لتاق نا اندنع ديف ئالتخا ال يزلازمال كلام لاق.لتق نم لئاق
 لدقي يذلا ناو ثاريم هل عقو ادحا بجي الو ملام نم الو اثيش لتق نم ديد نم

 لع مهتي ال منال ملام نم ثري نا ليس فلتخا دقو ائيش دةيدلا نم ثري الاطخ
 * ةتيد نم ثري:الو هلام نم ثري نأ ىلا بحاف هلام ذخايلو هئريل هلتق

 ادي ا فيسلا يييتانسم ,

 نع نهجرلا دبع نب مقياس يبا نعو بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام
 | ريا ابج هايجعلا حرج لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره يب
 كلام لاقو هيف ةيد ال هنار ايلا رار لج ملاذ يملا واكل كدي رابش نمسا
 ريغ ىم ةبادلا نتفيت وأ قل مبادلا تباصا امل نونماض مهلك بكارلاو قئاسلاو دئاقلا

 لقعلاب هسرف ىرجا يذلا يف باطخلا نب رمع ىضق دقودل مرت وش اهب لعفي نا
 اندنعرمالو ددسرف ىرجا يذلا نم اوسرغي نأ ىرحا بحكارلاو قئاسلار:دئاقلاف |

 نيلسلا قيرط لع اذه ابغا عنصيوا ةبادلا ريدا قيرطلا عريبلار فحم ي ءنلاد

 لم مح ل م مصصس٠سا - مس



 ا

 ايل نماض وهف نيللسملا قيرط ىلع معنصي رآ ملزونبج ال امم كلذ نم عنض ام نا ١

 ملزوبجي امم كلذ نم .عنص امو متلقاعلا لع وهف ادعاصف كلثلا غلب امو مصاخ ملام

 ..راان ابغي ريزلا كلك يرغر رج ار هع عيل ارم الك نيالا قيرط لع هعنضي نأ
 اذه كي دحا لع سيلف قيرطلا لع اهفقيف هجامعلل لجرلا اهنع لزني مبادلاورطإل

 ذبجبف هرئا فيرخاء لجر مكحرديفرببلا فيس لزني لجرلا فيس كلاس لاقو مغ
 يذلا هذبج يذلا غلقاع ىلع نا اعيج ناكلهيفريبلا كيس نارخف نلعال ل فشالا
 هرما يذلا نا كلذ كي كلهيف ملخنلا ىقريوارببلا كيس لزني لجرلا هرماي يبصلاو

 لفع في كلام لاقو لاجرلا نم ملحلا غلب نم لع لقعلا بجت امناو تايدلا
 أ سانلا لقاعت دقو نيعطتموا ناويد لها اوناكاوبا نآو اوداش نا .ةلقاعلا مصزلت يلازملا ||

 : نا لبق قيدصلاركب يبا ناز كيو ملسو هيلع هللا ص هللا لوس نصر كيس

 | لقعي نا دحال سيلف باطغلا نبرمع نامز كيس ناويدلا ناكامناو ناويد نوكحي
 أ ءالولا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نالو لقتتي ال ءالولا نال هيلاومو مسوق ريغ هنع
 | نأ مئاهبلا نم بيصأ ايف اندنعرمالاو تباث بسن .ءالولاو كلام لاق قنتعا نول

 #0 لع يناي لئقلا نأ كلذو مب ذنوي ال هنا هردخللا ضصاذح بيضيق ل |

 | راف كيلع ىرتفا نم دلجت مل كلام هل لاقي هل تليق نم لع تبنت اهناف .ةيرفلا
 حارجتلا نم وش هنم دانقي نأ ىرا الو لتتقي مث لتقي نأ لبق نم دحلا لوتقملا دلجتب نا
 نارهط نييادجتإلا اذا كيقلا قا اندشرسالو سلك كلذ الغ نيناي لدعلا نال قتلا ال
 لعتقي دق منا كلذو اناكم الو اراد هيلا" سانلا سوقا ذوي مل اسحريغتوأ يرق كيك مف

 ١ كلام لاق كلذ لثمب دحا ذخاوي سيلف مب اوغطايل مرق باب لع ىقلي مث ليتقلا

 سس 0 اال ل صل يختل حس ساحل اخ خص صخصلل جل د صح تيس سس تصخس د ع حل يصل جس سس سل



 هك ويحل

 0 افيمج نيقيرفلا ىلع هلقعف نيقيرفلا ريغ نم ليتقلا وا ربرجلا ناك ناو
 5 ةوييسلاب ةتئلؤعلا فمان ده انعم 5

 ةسهع ارفن لتق باطغلا نيرمع نأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب يبجي نع كلام
 كلام «اعيج مهتلتتلا ام لقا بات لايق رز مع لاو ةليغ ناك هل يجرب لا

 ْ 000 ا سم نا دايس ةاوزالواداحتب نب ديلا دق نيد
 كلام لاق تلتقف اهب ترماف اهتربد تناكدقو اهترحس اهل ةيراج تلتق ملسو هيلع
 || ىلعتو كرابت هللا لاق يذلا لئم وه ةريغ مل كلذ لمعي ملررحسلا ليعي يذلارحاسلا |
 | االااتلا رد د ال تملا ل

 # ديت وق اكلذ ليعاذا

 0 داك ماب هين يق ع عاف 0

 000 نيكل دبع نااعمادق بني عمئاع لوط قيبلح نيرمع نع كلادم
 || يذلا هيلع عيتجملارمالو كلام لاق اصعب هيلو هلتتف اصعب هلتق لجر نم لجر يلو
 ادمع هبرضوارجب ةامر وأ اضعب انلجولا برض اذا لعرلاىإ انواع هيد :نالتخا ال

 لجرلا دمعي ىا اندنع دمعلا لتقف صاصقلا هيفو دمعلا و» كلذ ناف كلذ نم نامف

 يف لجرلا لجرلا برضي نا اضيأ دمعلا نمو هسفن ظيفت ىتتح هبرضيف لجرلا ىلا

 نوكحتن نوميف هبرض هي ىزنيف يح وهو هنع فرصني مث امهنبي نوكحت ةرئادلا
 0 لجرلاب راودال لاجرلا ةيعلا فيل لتقيهنا اندتعرمالو ةماسقلا كلذ كيب
 | + اديقنا كِلذك ديغلابقيبعلاو كلذك ةارملاب ءاسنلاو دحأولا

 5 يعمل في نامي سلا 1:
 هناركذي نايفس يبا نب مةيواعم ىلا بتك مكعلا نب ناورم نا هغلب هنا كلام
 ام سشلحا كلاس لاقا ب هلتقا نا ةيراعم هيلا بتكف الجز لق د ناركس فا
 ىننالو دبعلاب دبعلاورحلاب رعلا ىلاعتو كرابت هللا لوق مةيالهذه ليوات كيس تعيس
 لئقت ةرخلا زارا روكذلا نين نوكي امك نانالل نيب نوكي صاصقلا نا ىثنالاب
 ساصتلاه ديملاب دبعلا لاقي امك دعمالاب لتتن ةمالوز لاب رحلا لتقي امك ةرلا ةارملاب
 ةانبنلا اد لاجرلا نيب نول «بانهيا نياضلاو لافجنرلا نيب نوكي ابك :انسلا نيب نوكسي
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 أ ةنيلتشلاب نسقنلا: نا اهيف مهيلع انبتكو هباتكح فيس لاق ىلاعتو كرابت هللا نا كلذو
 | ركذف صاصق ح رجلا :نسلاب يتقلار ىتالاب نئالو كففتالاب تفاالو قيللاب ىلا

 2 ملا نواطرلا نعم نبسلاو ارا سفنف سفنلاب سفنلا ىلاعتو كرابت هللا
 نأ منا دناكم تسل يرعم الج زال لف رك كهس لارا 2# ال

 ايي جرورضلا دوري الا ضويودر كيسا :ناراهج ادب اله هلق وردا را

 ديفا كولا: كمال لتاقلا لتقي هناف هلتقل دمع هنا ىري ال سانلا مب نرضي

 لجرلا لتقي لجرلا كيو لتقلا هيلع نوكخي الو هكسما هنال تنس نجسيو ةبوقعلا
 سيل منا هم: صتقي نا لبق ىيقافلا نيع اقفيوا لتاقلا لتقيف ادمع هنيع اقفيوا ادد
 يندلاب وعلا قيس هنيع تتقفوا لتق يذلا ىد ناك امناو ىماصق الوايت
 ظلت لتاقلا تومي مث ادمع لجرلا لتقي لجرلا ملزنمب كلذ امناو بهذ

 ' ىلاعتو ثابت هللا لوقل كلذو انهريغالو ,ةيد ئوش لناقلا تام اذا مدلا بحاصل
 ١ صانسقلا نوكي ايناق دبعلاب دبعلاورعلاب رعلا ىلتتلا في صاسقلا مكيلع بنتك
 ل رايد الو صاصق هيلع سيلف هلتق يي ءذلا هلثأق كله اذاو هلتق ىذلا هبحاص لع

 ١ لضعي 54د هلع اذا ركلات: لادعب طيعلاو كاربت نياووغ تيتو مدا رعلا 8
 ع تمادب كسلا وسو ايضا اعا نازادسلاا

 8 هوس كلا ع اقر نيا فعلا 1
 | نعوفعي نأ ىضوا اذا لاجرلا فينس نولوقي ملعلا له نم ضي نم كرداذلا لل ١
 | نمهئايلوأ نم ةريغ نم ةفدي ىل 1 نأ دقأو ةلزئاج كلذ نأ ادمع ل )تق اذا هلتاق |

 0001 هنأ هل بجيو هقيعتساي نأ دعب ديعلا لتق نع اوفعي لح رلا "كيس |

 | منع ىفع اذا ادمع لئاقلاو مدع هوفعاذنغ كلذ طرت هرتشأ دنع ىفع نئدلا نكي 1 نأ الا همزلب

 ظ د ل 01 ١) كلذ لع هيف دم ويا يسير ماما
 | اند

 منع وفعلا مدلاب م ايفلا ثيس نينبلا عم نانبلل 4 راما الو تانبلا ىلا ءزئاج نينبلا وذعف نوفعي نإ تانبلا ىباو نونبلا: ىفعف تانبو

 م ا هل ذب ربا تيدا ,
 د !و هن أقي هنأ ادمعالجروا اديرسك نمدنا اندم هيلع عيتجما رمال كلام



 ل 10

 ١ نالت رب انو اهاوس ايف يطا أ ن1 لالا نمداسي ال 0
 ١ ا .افيكردللا ماطر ناروقلا نيدااسل رك لواط درج 0

 | وا لوال خورجملا لشيو منم داقتسملا حرج يزال ىلع هكيقسلا لراكلو رسل
 بيع اهبو هحارح تثيرب ١ دانيا الف ظيناعلا سكي ال هتف داقتسملا نا لاعوا صقنو

 تلا سمن حارجلاو اوقف ىلا لونك دب نما دن اد مهل لدم أو ردع 0

 || ا 0 5 احب زبك اهنيم اققق مدارنا لان لاجرلا ديم ذو كلذ لثم لع
 طوسلاب 0 خان ةتارمأ رض لاجيرلا هاو هنم دأقت اهناف كلذل اديعتم كلذ هبشوأ | ا

 | آان دازو اهنايإ انطقااط لوعاةناع دشتي لو ذي مل ام هارس نع اهيينحي

 | نسم داقأ مزح نبوريع نب دهم نيركحب ابا نا مغلب منا كلام « منداقي
 نقلا دكا

  5يسرا ةماعلا حو يهاب عشا :
 | نبا لتقف جاجحلا صعب هقتعا عبئاس ناراسيي نب ناميلس نع داتزلا يبا نم ء كلام

 نادين بالي باطن نا هال ل ملل ديالا هاجنذياف اى نم اجرأ]
 ا

 1١ اعلا نيزدع هل لاقف ينبا هلتقول تيازا يذياعلا لاقف هل عيد الريع لاقت ا
 ١ .مقني لتقي ناو مقلي كرتي نا مقرالاك اذاوه ينذياعلا لاقف هتيد نوجرمخت *
 كلبا ضو ولا واح كامضما» و ا ,
  00ميهرلا سنس هللا هللا مسي ه « #

 د ناقة درا كفا :” ا 7-0 ا(

 | تمثح يبأ نب لهس نع لهس نب نجرلا دبع نب هللا دبع نب ىليل يبا نع كلام
 1 اج اع ا أ مموق ارك لاجر وبا ْ

 502 ا ا وب
 سشنسجنلا دبعو منم ربكحأ وهو لخصب وح ةيخأو و» لبقا م كلذ ا صصص

 0 0 عش _”اميمخئب7_” 1 74ئظتدا 23



 ظ هللا لوسر مهيلا بتكحف بروح اونذوي نا اماو مكبحاص اودي نا ملسو هيلع للا |١
 ةيلم هللا ( اص هللا لوسير .لاقف ةانلتق:ام دللاو انآ اوبتكتيق كاذب هيلع هللا ىلص ١

 لاق ال اولاق مكبحاص مد نوقحتستو نوفلحتا نجلا دبعو .ةصيخمو رصيوتعل ملسو

 ةدنع نم ملسو ةداع هللا ىلص هللا كوس ةادون نيملسمب اوسيل اولاق دوهب مكل فلعتتا

 نجرلا دبعو تصيوح ةوخأو ره ىنأف ةصيحم مدقف لهس نب هللا دبع لتقف امهجناوح

 نم ناكل ماكنيل نجرلا دبع بهذف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ل لهس نبا

  اركذف ةصيحمو ةصيوح ملكحتف ربكربك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ميخا
 | نيسجت نوفلحتا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسنر مهل لاقف لهس نب هللا دبع ناشب
 | رصف ملو هلتق دهعن مل هللا لوسراي اولاق مكحلنأق و | مكبحاص مد نوقحتسنو انيمي

 0 و ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف

 | هللا لوسير ناراسي نب ريعتب معزف ديعس نب يه لاقرافكح موق ناميإ لبقن فيك
 | تعبس يذلاو اندضيوبلو اييبسجلا 01 ا اق ورع مي ولا 4

 ظ ولا" ع7 دري ا >2
 ظ | وكي ام دس د نالغ دنع يبمد لوتفلا كيل ١ ١انإ

 ا كلاش 007 يب 1ك ساس اج ةيلع ةوعدأ

 لديعفا هفاشلاك نيدبملا نأ سادلا هيلع لزي مل ي لاو انجع اهيف ىالتخا ال يتلا

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادب دقو اطمغلاو ديعلا في منوعدي سيذلاو مدلا
 نوسعدلا تفلح نإف د رع لف ل مياس لج ص

 أ رعسن» دلت ىف 0ك ا ودع علب فم حل



 عفو

 3 0-0 ا

 ًازوجب نيذلا مدل: ار لوتقملا ةالو نم دجا لكني نا الا مهيلع ناسيالل تدر مهضعب ١
 درت أمنأو مهنم دحا لكن اذا مدلا لل لبيس الف كنلوا نم دحا لكن ناف هنعوفعلا مهل |

 مهيبلع ىعدملا لع درت كلذ ناكاذا ناميالن كلو ناميالا نع مهنم دحا لكن اذإ مدلا ة :

 انيمي نيس وه فلح هيلع يعدا يذلا.الا دحا دجوي مل نأف مهنم فلح نم لع أ

 1 ئوقخلا فل نانبالو مدلا كي مماسقلا نيب قرف امناو كلام لاق كلذ نم بذا:

 000 لك دارااذا لجرلا ناو هقحب كي ةيلع ثيععسا:لاجرلا نياد اذا:ناجرولا ىايأ
 اميف الا هماسقلا نكحت ملولف ةرلخلا سمتلي أمناو سانلا نم امج يس ملتقي مل أ

 نماانلا ارتجاو ءامدلا تكاد قوقعلا في لمعي ايكاهيف لمعولو ةنيبلا هيف تبنت أ
 الل دارت ةالو لال ةماشتلا تلغج امنا نكلو اهين ءاصقلا اوقرع اذا اقييلع ١

 كي كلام لاقو لونقملا لوقب كلذ لدم في ذوي نأ لئاقلارذحملو مدلا ىلع سانلا ا
 دددغ مهلر فن مهو مهيلع ناميالالوتقملا ةالو درتف مدلاب .نومهتي ددعلا مهل نوحي موقلا أ

 مهددعردقب مهيلع ناميالا عطقت نانو سجابفت ىو مهنم ناسنا لك تفل منا |]

 ١ 2 مهتماسقب لتقي نيذلاو |

 ( || ديعلا ث_ تماسقلا ثي فلج ال منا اندنع هيف ىالتخا.ال يذلارمال كلام لاق ظ

 | ةماسق ديعلا لتق يف ءاسلل سلف هاسنلا الا ةالو لوتقبلل نكي م ناو ا ءابسلا نس.دحلا ١

 رج اولاقف'ويلاوم وا لوتقملا زئبضصع ماق اذا هنا.اديع لدتأي لجرلا يب كلام ه« وفعالو ٍ ظ

 ني نيل بباب هلع نوفعي نأ ءانمنلا دآرأ نان مهل كلذف انبحاص مد قحتستو فلا ظ

 1 ظ أو هيلع أيفلحو مدلا |, هسا نيذلا منع مهنال .نهنم كلذب خللا ىلاوملاو طدهفلا ظ

 ظ ايبحاص لتأق عدن ال نيلقو هاسدلا ىبأو مدلا اوفحتسب ىا دعب يلاوملاوا .ةبصعلا تفع ظ



 0 ميل |

 اعنا هسا ب تضرب نس وعنا رتل نا ليل ظ

 ادعاصف نانا الا نييعدملا نم دبعلا لتق في مسقيالو لتقلا بجوو مدلا تبن

 | افدنعرمال كلذو دلا اةجتسا دق ”اننفقي افلح امهيلع ا
 ) 0 ا 1 د
 دعب نام وه نق اعيج مب اولتق مهيديا تحت تومي ىتح لاجرلار فنلا يرض اذاو
 لتقي الو دحاو لجر ىلع الا نكحت مل ةماسق تناكاذاو .ةماشقلا تناك مهبرضص

 »ٍ دحأو لاجر لع الا طق تناك رتماسق ملعن ملو ريغ

 » اهلا )ما سستم بقل 5

 مهتماسقب ةنوةحتمسي و مدلا نوعدي نيذلا مسقي اطخلا لتق غي مماسقلا كلام لاق

 ناميالا كيس ناك ناف .ةيدلا نم 0 نوتحتاانيني نيسع رللا
 تسمسق اذا ناميال كات رنكا هيلع نوكي يذلا كل كر ظن مهنيب ني تمسق !ذا رود

 نذخايو نفلع نهناف ءاسنلا الإ مرو لوتفلل نكحي مل ناف ًريميلا كلت يلع ربت
 ميدلا ذخاو انيمي نيسيغ فلح دنحاو لجر الا ثراو مل نكحي مل ناف معتيدلا |

 ديعلا لتق في نوكحي الواطغلا لتق كي كلذ وكي امناو
 »+ سيح ييشلا هع قرارك 3

 تيملا تانب اهئري للا باتك ىلع ةثوروم يهف ءةيدلا مدلا ةالو ليفاذا كلان

 2 مديد نم ىفقب أم ناك هئاري ءاسنلا زرحجب مل ناف هءاسنلا نم .ةثري نمو متاومخأو

 ذخاي نا ديرياطخ لتقي:يذلا لوتقملا مرو ضعب ماق اذاو ءاسنلا عم هئاريمب سانلا

 .اثيش غيدلا نم ىدتسي ملو كلذ ذخاي مل بيغ هباحضاو اهنم مقحر دقب ةيدلا نم
 هي قلح اذان ابيب رج فا هماذللا ليختتاتب نا نودرككا لق |

 0 !و انيمي نيسمخب الأ تبثي ال مدلا نا كلذو مةيدلا نم هتصح قسعتسا أنيمي | |

 هيما نفعل حا قولا م كلف كفا 0 تح عيدلا |
 0 عا ءاج نأ مهترقح ةثولا ليكحتسي ىتح مقح ذغاو هلا اريمردقب انيمي |

 ظ ا ند د فشلا قكاناوددا بالا جب ينل نس ال
 'نيذلا فلح غلبي مل ايبصوا ابئاغ مئولا ضعب ناك ناو مقح لطب لكحن نمو |
 1 يا ىبصلا غلب وأ كلذ دعب بئاغلا ءاج ي نانانيمي نيسهت اورضح |
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 نم مهقوقخ رق لع 0 ّْ

 ظ

 مل اطبخ ادع دبعلا لتق ىناف كلذ لاق ملعلا لأ نم اذا عيسا لو اظنت الودذقع
 ملداع ةنيبب الا كلذ هدبس قحتسي الو نيم الو مماسق لوتقملا دبعلا ديس لع نكح

 را يرع لاس د كلان ل عدل نما ينعي مهدمو و مهيعأص

 1 11 لضاللا لوض لن مياارءاج ريفلا لوا ارار اذا نياينلا ناك لاق منا ةربره يبا

 كلامو انرمث ثيسانل كراب مهللا لاق م ليل هيلع هللا ىلص هللا لوس هذا اذاف ملسو ْ

 فكدبع ميهاربأ | 1 راد نايل عام تسب ناب لدي هلال

 ادد ايم ليم منيدلل كوعدا اناو مهكحأ كاعد مئاو كيشنو كدبع اناو كيينو كليلخو

 7 ريثلا كلذ هيطعيف هأري ديلورغصا اوعدي مثعم هلئمو رزدكم مب

 ظ 0 برسل ا ندر هنوع ني تيهو نب نطق نع كلأبم

 0” جاع نيل اجب ايتن مهني زاومردق نا ءوةيدلا نم
 ء 7 1 ل لا

 1 راسا رمش اوكا ري

 5 00000 نسحأ ا

 5 5 عكسادبجلا :ناناطم كني 3

 0 0 م نيييرراولا وت 9

 ش ا وللا ةفوشدالا ءامسعولا 3ع #َ

 نابل نبا شبنا نع ييراصنالا 00 هللا دبع نب قاسم! وع كلام

 كثب مهل كرابو مهلايك كيس مهل اب مهللا لاق ملسو هياعهللا ىلص هللا لوسر :

 د .ابهنس ورخلاو ةننيالا ىيكحس هي ءايس 7

 "اضع را كارا ا اما

الا نيس للا: لكني اهديج "يلج نك مدعقأ رمع:
 ٠ .اسهئاوال لع ربصي ال لوقب ملسو ت

 | نب دهن نع 00 ا

1 

|| 

1 



 كا

 للم رايلاقف اقف ملسو هيلع هللا ىف امم هللا لوس ىتاف كيو يبازعالباضاف مالساللا|
 قياف يتعيب يبلقا لاقف ةءاج 1 لا

 يلا رخف ىباف يتعيب يبلقا لاقف هءاج مث |
 ا ا : اهيبط عسير اضع ىع كاك هديدللا ايفا
 لير يخل ايزي هانا ته ارح رم قاس رتلاح ا

 منيدملا يهو برثي نولوقي ىزقلا لكان دتيرقب توما لوقب ملسو هيلع هللا ىلض هللا ١
 نا ةيبا نع ةورع نب ماشه نع كلاس « ديدحلا تبخر يكلا يفني امك سانلا يفت |
 الاب يب د لل سدا دا ل اق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوو

 قايفم نغيرجرلا نب للا ديجي وت با, نمةيوع نب ماع حاكم ساس ا
 01 عا وا لا :
 رتفتو نوعي اوناكجرلا بلزيح متيدأأو مهعاطا نو 0 ..بب موق |

 اوناكحول مهلريخ منيدملاو مهعاطا نمو مهيلهاب نولمحتيف نومي ف ع
 ريخ منيدملاو مهعاطا سو مهيلهأب نوليحتتت نوسبي موق 3 قارعلا رتفتو نوعي

 قالا لور لوو عدس ل نايم ىلا يااا « .نوبلدب ارئاكزلا ف
 بئذلاوا بلكلا لاخدي ئتح تناكام.نسحا لع مةنيدملا نكرتتل لاق ملسو هيلع للا
 رامتلا نوكحت نيف هللا لوسر اي اولاقفربنلا لع وأ دجسملا يراوس صعب لع يذغيف
 ا قاوعلل لاق ناسزلا كلذ

 ندم وكت أي نتا محام اي لاق مف كبف اهلا شدتلا تنحل نم جرش
 # مديدملا تفن

 5 ةيستنسولا ميرعت كيل ءاسخ ابك 5

 لو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر نا كلام نب نسثا نع بللطظملا لوم ومع نع كلام
 ام مرجا انأو كم مرح ميهاربا نا مهللا مبحنو انبي لبج اذه لاقف دحا مل علط

 | ناكدنأ ةريره يبا نع بيسملا نب ديعس نع بانهش نبا نع كلام ه اهيتبال نيباأإ
 ظ أمم ملسو ةيلعوللا ىلص هللا لور .لاق اهترعذ ام عترت منيدملاب هابضلا تبارول لوقي

 | بيويا يبا نءراسي نب ماطع نع ففنس هدب نإ شل نم كلاس ذي ماجن اهينبال نيب
 01 | 1 1[ <[ < <[ <[<[+4+ 1 سس مح حس ع ل حج همم - مس ممسسس ا 7 يسال جبع جحا
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 مليا ال كلابن لاق مم مهدرطف دعيوز لل ابلعت اثجلا دق انالخ دجو هنا يراضنال
 00 ل

 0: هلساف يدي نم هذخاف اسهن ندطصا دق ىناوسالاب اناو تبان نب ديز يلع لخد

 | مق لاء تن ودا فناني ف

 تلقف امهْيلع تلخدف نلاق لالب وركب وبا ك كعو ةنيدملا ملمبو هيلع هللا ىلك هللا

 | ةاركسولا اكف نلاق كدحت فيك لالب ايو كدجت فيك يتبااي ظ

 لوقي ىمعلا

8 

 كاجو رج هس ع ويرلا 0 د

 لنيفطو .ةماش يل نودبني لهو » منجم هايم امري نأ كفو ع

 ببح مسللا لاقف متربخاف ملسو ميلعدللا ىلص هللا لوس تجف هشئاع تلاق
 انآ لقناو اهدبر اهعاسا ف ان كراب.ابهحصو دها را مكجم انبجك :عددملا اتيلا
 يرام ناكر كلاق ةعئام نع ديعس نب مي نم كلام + ةفجلاب انيلغجاف

 0000 داكرت نم مقتح ناسعلا نان# هيسنقود ليق توما تيار وق 8

 هللا ىلبص هللا لوسر لاق لاق هنا ةربره يبا نعر مجملا هللا دبع نب ميعن نع كلام
 . لاجدلا الو نوعاطلا ابلخدي ال ةكئالم مةنيدملا باقنأ لع ملسو هيلع
 5 فول دلما مع ءانش اندم "وى

 اموخا» نم ناك لوقن زيزعلا دبع نيرمع عمس هنأ ميكح يبا نب , ليعامشا نع كلام

 راسضنلاو دونهيلا»للا لاق لاق نا ملشو هيلع هللا: ىلص هللا لوسبز مب

 كلام لاق بزعلا ةريزج ليس ىانيد عيتبجي ال لاق ملس هيلعاللا ىلص هللا لوسي ىلا
 | نا نييقيلاو يلتلا هانا ىتح باطسخلا نب رسم كلذ نع صصبفف باهي نبا لاق



 ع

 وسبب ىلجاف برعلا ةريزج هس نانيد عيتجي ال لاق ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر
 زبيح دوبي اماف/اكذفو نار دوني ناطملا نيرش ىقلجا ةقؤااللاب لارج

 فن مهل ناكف كدف دوهي اماو وشن ضرالا نم الوريفلا نم مهبل شيل اهنم اوجرخن
 فصن هلع مهعلاص ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال ضرالا ف صنورمثلا

 قروو بهذ نم ةميق نضرال فصنو رمثلا فصن ريع ممل ماقاف ضرال ف صنور غلا

 #َ ظ اهنم مهالحاو مةميقلا مهاطعأ مث باتقاو لابحو لباو
 ٌ مستدلا رسإ كبح مانح امعماج

 | لاقت دحا دل عادت لسو هيلع ولا .ةاقادلا لوجين ا نشب يزكي صه
 | نأ مساقلا نب نجرلا دبع نع ديعس نب يحي نع كلام م مينو انيحي لبج اذدن

 هدنع ىلرف يموزخملا شايع ني هللا دبعراز منا ةربخا باطغخلا نب ريع ىلوم ملسا
 ليعت ناظغلا نب رمع ةبج بارشلا اذه نا ملسا مل لاقف كم قيرطب وهو اذيبن
 هدنب كين” معضوت ناطعلا :نيرمع كل دو ءاجت اييطعاتدق ضايع ياللا
 الجر هلوان مث هنم برشف بيط بارشل اذه نارذع لاقو هسا, علفر مث هيف ىلا هبرقف

 نمريخ مكمل لئاقلا تناا لاقن ناظسغلا نب زيع ةاذان للا دبعربدا انف هنيمي نع
 تيبب يف لوقا الرمع لاقف هئيب أهيفو منماو هللا مرح يه تلقف هللا دبغ لاقف مةنيدملا

 تلقف لاق هةنيدملا نمريخ مكمل لئاقلا تناارمع لاق مث ائيش ممرح فيس الودللا

 أيش متيسب كيس الو هللا مرح كيس لوقا الرمع لاقف متيب اهيفو مدماو هللا مرح يه

 2 م حا مح

 ظ
 ّ ١ فرصنا مث

 نوسعاجيطلا د هاك ان يم

 0 باطغلا نبات نب نجرلا دبع نب ديمحلا 0 بابش نبا نع كلام
 ا 9 ١

 مارجلا نب ةديبغوبا.دانجال ءارما ميقل عرس ناك اذا ىتخ ماثغلا 2 جر

 | باطعلا نب رمع لاقف سابع نبا لاق ماثشلاب عقو دق هابولا نا ةوربخاف مباحصاو
 ْ ماثعشلاب عقو د5 ءابولا نأ مهربخأو مهاشتساف مهاعدن نيلوال نيرجاسملا 5 عدا

0 

 ا
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 اذه لع: مسهمدقتت نا ىرن الو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر باحجصاو ناانلا متيقب أ
 اوكلسف مهاشتساف ةوعدفراصنالا يل عد! لاق مث ينع اوعفترار مع لاقف ءابولا ]ِ

 , انهاه ناك نم يل عدا لاق 00 اوعفترا لاقف مهفالتخاك اوفلتتخاو نر ليس أ

 اولاقف نانثأ مهنم هيلع فلتخ# ملف مهتوعدف معلا حابس يس دعا ظ
 سانلا ف باطغلا نبرمعىدانف ءابولا اذه لع مهمدقت الو نادلاب عجرت ظ
 كريغ ول رمع لاقن ألا ر دق نم ارارفا ةديص وأ لاقف بلع أرحبص|فربظ لع لرصد ف ا

 ةثاطبهف لبا كل تناكول تيارا هللاردق لل هللاردق نمرفن معن ةديبع اباايابلاق |

 اهتيعر غبضتخلا تير نأ سيلا ةيدج ىرخالو هبصخم ايهدحا ناتودع مل ايداو ||
 اثئاغ ناكو فرع نب نجلا دبع هاتف هللاردقب اهتيعر عبدجلا تيعر ناو هللارذقب أ
8 3 : : 

لع هللا ىلص دللا لوسر تعيس الع اذه نم يدنع نأ لاقف متجاح صعب كيس |
 0 مي

 | اعيجرختالف اهب متناو ضرب عقو اذاو هيلع اومدقت الف نواب مب متعمس اذا لوقي ملسو |
 || يبا ملاس نعو ردكنملا نب دج نع كلام + فرضنا مئريع هللا ديحت لاق ةنم ارق |

 ظ لاقف نوعاطلا ملسو هيلع هللا قلضاوللا وستر نم تعيس ام. ديزني طماسا أ

 لوب نم مناط لع لتراواتجر :نوعاطلا علو هيلع للا قلص هللا لوبير لاق ةماحنا أ
 ضراب عقو اذاو هيلع اولخدت الف ضراب مب متعيس اذاف مكحلبق ناك م لع وأ ليئارسا أ

 « متالارفالا مكجرخب الرضنلاوبا لاق كلام لاق منم ارارف اوجرخت الف اهب متناو ||

 | جرخ باطلا نب رمع نا .ةعبير نب رماع نب هللا دبع نع باهش نبا نع كلام |
 1 نيبجرلا دبع هربخان ماثشلاب عقو دق ءابولا نا هغلب غرس اخ ذاع تح مانعلا ىلا

 'ضراب عقو اذاو اومدقتالف ضانب هب متعيساذا لاق ملسو هياع هللا ناص للا لوسر نأ فنع أ

 نبا نع كلام هم عرس نم باطغلا نب رمع عجرف منمارارف اوجرخت الف انيب متناو ||

 ١ 8 ] ماثشلاب ءابؤلا أ

 نأةئىرتا

 مل سس سل ل بسس سس سس سا ولا ل ميسم سس ل مس ل. مس سمس ميس ل سل ١ ل سس سس سس يس ام يس مس و
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 رىدنحسلاب كرك ملا نيتي ةرععللا نك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسير نا ةربرم يبا نع جرعال نع دانزلا يبا نع كلام
 سنفاغأ يذلا مداع كرنا ىسوم مل لاق ىسوم مدأع ىسومو مداع ج احت لاق

 يوش لك ملعاللا ةاطعا يذلا ىسوم ثنا مال لات مسلا كد موس تاور ١
 قلخا نأ لبق يلاعردق دقرما لع يبسولتقا لاق معن لاق هتلاسرب سانلا لع هافطصاو
 ناطيغلا نب.ديز نب نمنرلا دبع نب ديمحلا دبع.نغ مسينا نيا نب ديز نع كلاس

 ردا سياق ةدالح نع لتس باطلا نب رمع نا ييجلاراسي نب ملسم نع ةربخأ منا
 | مكبرب تسلا مهسفنا لع مهدهشاو مهناب ,رذ مهروهظ نم م دا» يبب نم كبر ذخأ ذأو

 باطغلا نب رمع لاقف نيلفاغ اذه نع انك انآ ةمايقلا موي تفس خي
 ظ نبادللا اسدللا لوسرولاه انين لاشي هيلغدللا  اراطوللا قوس تعج
 ل جوج ان اعين ةريط ليك مث مدا قلخ ىلاعتو كرابت هللا نأ ملسو

 | ميرذ من يرختتساف ةرهظ يمص مث ل ل هيلا

 أ ليعلا ميفف للا ليا كطار قافف واسم راعلا ىلقا ضب واعلل ءالو»ه تقلخ لابقو

 ونا وج وما البلا ىلا هللا نا: ماسر ةلكالل ىلوجاللا لور لاقف
 ات

 كميفرللا ا لامعا ض راع لع تيب نع رانلا رما ل كيلا انلل دما

 / دام 2 يلا 6-00 اييكسابالس ل

 ظ اة انمان كردالاق هنأ ينامُيلا سو اط ابطا قع ملسم نب .ورمع نع دعس ني.دايز
 أ نيس نار اناط ل وفل لك 9 و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناميصا:

 1 قطعا ىتحدقب موش ل 3 ملسو.هيلعدللا ىلاص هللا لوسر لاق لوقي رمغ ن هال

 ظ اقاعولا ناشد يزك وروع نع دعس نب د ةاماإ ز نع كلام.« زجعلاو لصملا اني

 ا 2 أ ةئيطخ ا هللا دبع تعيس

 ةلغنملا لع متر ال ايات نا ا مهمقتشسلا نأ .وا تلقن ميرعتلامالم كيم



 53 موزب
 مس

 ١ فلا لدا ين ا .

 منال لا عم ل يلسمال 110 _

 000 دلل دياتك 0 سهل 0

 ءأثا دس لجعي ال يذلا يغبني امكح عش لك قلخ يذلا هلل دمعلا لوقي ناكمنا
 00 0 كلاما يبرممللا كرو سيل وعد نمل هللا عمس ىفنكو هللا يبسح ةردقو

 3 00 ادا 0 را لاقي .

 ادت ا ارا 171 و
 00 0 نينادلل نانا كتلع نسالك نازرفلا يف ىلجت طمس نيه
 00 ١ لطفل اس يبللا جوز 8 نعريتزلا نب ةورع نع باش نبا نع
 نانا هفبا ناكامتا ناي ناكااملا نكي افا فرسإا د ةلاطع نيرتا: خشات كلا
 هلل مقتنيف لا ةيزع ليست الا هلل داو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مقتنا امو قيم

 لا ليا بلاي ا نب يل نب نيسح نب يلع نع باب نبا نم كلاس ءابب

 01 ينال ر ىنأسا تانابكولت هدام زب بقا اسأل

 | 08 ىلع هللا لوو لاتنتهي دسانا ل دا يقال

 ايلا 200 (اسااو 9 رت
 قلص هللا لوسر لاقف هعم تكس نأ بشنتت مل مث ت تلق انم'ديذ سلق هللا لوسراي

 ١ نب ليهس يبا د ادا ا رس سنا تر ابا هيلع هللا

 ممميسسلل دسسسا سس يس سيسي يس سمي سس سيل سل تيك

 0000 مااا ااتاتأذتااتاأاأ1010|(1(||1 0 0 010 0 0 0 0 0 0 020 2 2 اتت ا
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 اورطنأف هبر دنع دبعلل امويلعت نا متيبحا اذا لاق ةنارابحالبعك نع ميبا نع كلام
 كرديل هرملا نأ ينغلب لاق هنا ديعس نب يي نع كلام هب ءانثلا نسج نم ةعبتي اذام

 ديعس نب يحي نع كلام «رجاوهلاب يماظلا ليلاب مئاقلا تجرد ةقلخ ى وسجل

 ةالصلا سريثك سريخب مكربخا الا لوقي بيسملا نب ديعس تعبس لاق منا
 « ةتلاعلا يه اهناف هضغبلاو مكحاباو نيبلا تاذ لص لاق قب اولاق مقدصلاو
 + قالخال/ نسح ممنال تئعب لآق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةغلب هنا كلام
 5 ءاإ فيجلا نع ع ,

 معفري مناك نب هحاط نب ديز نع يقزلا مكس نب ناوفص نب دهس نع كلام
 قاخ نيد لكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىل
 هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس نع باش نبا نع كلام ه« هانيعلا مالسال قلبو

 ءايحلا في هامخا طعي وهو لاجر ىلعرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآرمع نب
 : ىنأمبال قم ءايعلا نان معد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 7 بسيمعلا ةيع لهيب اكتم ل

 لوسر ىلا ىتا الجر نأ ىوع نب نجرلا دبع نب ديه نع باهش نبا نع كلا
 رفكحت الو نهب شيعا تادلك يبلع هللا لور اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلض هللا
 نبا نع كلام * بصغت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىسناف يلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرير» يبا نع بيسملا نب ديعس نع باهش
 : ايضعلا ديغ هيض كلي ىدلا ديدعلا اهنا ةلملاب ديدعلا سل لات
 ب ركل ل :
 لوسر نأ يراصنالا بوبا يبا نع يبنيللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا نع كلام
 ناييقتلي لايل ثالث قوف هامنار جابي نا ملسمل لاي ال لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا
 نع بابش نبا نع كلام #« مالسلاب ادبي يذلا امهريخو اذه ضرعيو اذه ضرعيف

 الو اودسامعت الو اوضغابت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي نا كلام نب سنا
 لاق لايل نالث قون هاخار جابي نأ ملسمل لحي الو اناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت

 كلام « كبجوب هنعربدتف ملسملا كيخا نع ضارعالا ال ربادتلا بسحا ال كلام
 ممكتههههسسمسسللا ١
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 | 1 ال لس نأ ةربزرج يبالورح حرضال قيفايرلا يقلع

 ا اال انيستا لونا وم قالو ني دعلا زكا بطلا نايف نلطلاو مكابا |
 || نب ءاطع نع كلام ع اناوخا هللا دابع اونوكحو اوربادت الو اوضغابت الو فاح
 || لغلا بهذي اوحفاصت ملسو ل1 ا عدللا لودمر لاق لاذ قابلا ةادم |
 || نع مينا نع رلاص يبا نب ليهس نع كلام م ءانعشلا بهذتو اوباحت اوداهتو ||
 ْ بو نينشالا مهي ةنجلا ب ,اودأ يل 1 الع هللا ىلصوللا لا ةردر» ب ا

 1 نماتلاب «امالصي ىن ' اعل ان ينهار لاقت انعم ّْ

 : ادع الا 0 ا لولا 0 لك ىاانلا ْ

0 0 00 ْ 

 1 000 0 يمال نب رباج ن* "لسا ندير دا ْ

 | 00 ل كام 2 0-- لملاك 00
 "0 ” ل دج وف انيش اهيف ىسايتلاف|نلاةرارغ ل7 كيقف ملسو هيلعاوللا . ىلص لا 1

 | اذه مكل نيا نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هتبرق مث هترسكحف ءانقورج |
 1 ا سا يحاص انتورباج .لاق ةنيدلا نمدللا اب اجر تلق ]

 ْ 001 1 قيل نادم نال كام لع هلا لس ل هللا لوسر
 | سيتوعدف لاق امبسبليلن ةرمف معداف لاق امدايا هترسك همبيعلا كي نابوث مل هللا |
 | دللا برض هلام ملسو هيلع هللا | ىلص هللا لوسي لاقف لاف د بهذي ىلو م :امهسبلف ]

 ١" 3010 د لاعبللا لوس ذي ملص ل
 | سببا ىلا يرإقلا كل سرطنا نأ ناحل / نا لاق لاح نيد ناتج نأ سلب دنا يلام



 نسب ريع لاق لاق نيريس نب دج نع هميمت يبا نب بويا نع كلام + بايثلا
 5 521008 عج مكسفنا لع اوعسوأف مكيلع هللا عسو اذا ناطغلا

 5 00 ماخيضمللا 0 داما 5

 هللا 0 ا يدب ها لا ل نيم نطل كل ازكجا اناو كلام

 | كلام هم ريغصلاو مهنم يارا د قا هل كل بن ملسو هيلع هللا

 9 نم ال لا 0 لاجرلل نويثلا كلوا فخحالملا كح
 اويخا- 1 بابلا نس ساو ارا

 2 هل عما 5 فزطم وص للا اود هللا ديبع تسد

 0 تالا نك هانا نكس ادنو 1 ظ 2

 20م اعل اس ىيلاغ ا بااعا نفعل فا نب ةيقلع نع كلام
 ْ ا

 ذ دلع فلق قيق راع عصفخ لعيو ملسو هيلع هللا ناض:يبنلا جوز عتاد ل
 ةربرم يبا نع ملاص يبا نع ميرم يبا نب ملسم نع كلام هابي ال
 ل الر كلج نلجدي دل كالا تالف توانالاع كنا فلذا

 و فسم هيلا

 لاقف ءامسلا قفا كيرطظنف ليلا نم ماق غلسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر نأ باجش
 لب رم اينذلااةبح يسال كارلا وتلا 0 :ذ اذام

 3 مبوث لجرلا لابسا 2 أم 0

 رك تح رنا ١ ماب دبع يبايع

 0 0و اللاب وورق لا لال را كيره ل ىلا ل ا
 مهلك ملسا نب ديزورانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام * ء ا ةزاربج نمل
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 11 وا اس دوس لا

 ملا ىلص هللا 0 لقب كربخا ل ْي 0 عي
 0 دام ا وم

 , اربشب ءازارجب
 9 ايا لادا دبع ءانح اك 5

 رة تاتا م د لسنا دل سس قدس

 : للا ا "
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريزه يبا نع جرعالا نع دانزلا يبأ نع كلام

 ميقات م 00 رات اهيا احا و

 الجر نآر 0 دول ويف او روب
 سيتم كاولاب كنا كيلعن علمخإ ةيال هذه تلوات ىللعل كيلعن تصاخ مل لاقف هلعن عوز
 00111 كلان لات ىنلئاالنن تناكام يردتا لجرلل بك لاق م ىوط
 1 ا لل نيا يقلك لإقن لييولا هياجا
 ١ بايلا سيل ةياسجام :

 لجرلا يبت نا نعو ةذبانملا 0 هيلع
 7 | 00 اعلا عض ب عاما ع

 ثتيسيسيسسس مسسييسيسيسس



 ا

 ةعيجلا ىوياهتسبلف ملعلا هذه تبرتشاول هللا لوسر اب لاقف دجسملا باب دنع عابت

 قالخ ال نم هذه سبليامنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كيلع اومدق اذا دذوللو

 نب ريع ىطعاف للح اهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي ءاج مث ةرخالا كيس مل

 ذاطع ىلع فيلل عالف موب همردبكا هللا لوس, ايري لاس علح ابين افلا
 رمع اداسكن اهبلتل ابك كا مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تلقام

 عقرب ميفتك نبب عقر دقو نينوموملاريما ذئبويوهو باطبخلا نب رمع تيار كلام نب
 # د

 د م 0 يللا

 كيب ماقاف منس نيعبرا قفار لح هللا انس طادلاك الا ءلطاكولا ىدجلاباالر مدالاب الو

 مسأ كي سلو هنس نيتس سأر ىلع هللا ةأفوتو نينس رشع نيدملابو نينسرشع

 * ءاضيب ةرعش نورشع ةتيبعلو
 0 لاجدلاو ميرم نب ىسيع هفص #

 + 400 مو درج يهيج ايسر

 ا دام و 200

 8130 برم نب قسع رسل |ةنقيرلوت اذه نم لكتاب مبكطلاب قيراط نعل

 اذه ليف هذه نع لاشك ة كفا بقل افك ىنهبلا علا روعا ططق دمج لحرب |
 لاجدلا 3

 5 ةرطظفلا كي منسلا كي ءاجاف

 'قرطفلا نم سجن لاق ةريره يب نع هيبأ نع ياض ب ضد
 . يحي نع كلام « نانتتخالو متناعلا قلحو طبالفتنو باشلا صقورافطالا ميلقت
 ليا فيضلا فيض سانلا لوا ميجاربا ناك لاق هنا بيسسملا نب ديعس نع ديعس نبا
 هك
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 000 اي نا تسلا ىلا راب طيرام وعل سال قرار يفعل نادال
 باعلا سذخوي كلام «اراقو ينان بر لاقت ميهاربا ايراقو ىلاعتو كرابت هلا لاقف ١

 مسفنب لدميف ةزجب الو زاطالكو هو مفشلا فنرظ ودبي ىتح

 | 0 ا 3

 00 لان لككاي ناطيعلا نأف ميدل ىشيلو بتيميب لكابف مكدحأ لكل اذا لاف ظ

 : ني قادم كقيوبش و :

 3 ني كلا ف ماع ب هَ ْ

 ا ناتيقللاو ميمقللا ةدرتف داع لع و عنمدلا .ةاوطلا دعك نيكس إل ا

 || نطفي الو هينغي ىنغ دج ال يذلا لاق هللا لوسراي نيكسملا امف اولاق ناترمتلاو ةرمتلاو ْ

 اودر لاق ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسبر نأ متدج نع ىلا مث يراصنال ديب |

 | د ١ قرحم فلظب ولو نيكسملا ا

 5 رخال بح هي انسب انب د

 || هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبا نع جرعال نع دانزلا يبا نع كلام |
 لييهس نع كلاس هب ءاعما ةعبس فيس لكاي رفاكلاو دحاو ىعم فيس ملسملا لكاي ملسو |
 اميفاسص ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لري أ ةريره يب نم 1 ل ماش يبأ نأ :

 مالح نرمف تيلحت ةاسب ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ملرماف رفاك فيض ظ

 ملساف - منا م ةأيش عبس نالخ نيرش ىتح هبرشف:ىرخا م ةيرشف ىرخأ م ا

 ملرما مث اهبالح برشف تبلعف ناشب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملرمأن ظ

 انبي نروسييإ لشسرللا ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاقف اهمتتسي ملف ىرخاب ا
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 ءاعما عبس كي برشي رئاكلاو دحاو ىعم
 بارهلا بس يفنلاو رضقلا عنا ب ذي ايزكلا نا يذثلا 1

 دم ممسم ممم
 ١

+1 

 د

 نيل | بياكل لن اع ضك ا ا يعل 2
 ىبن منأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس كح نب نار لاقف يردغملا |
 ىبرا الفا هللا لونير اي لجر هل لاقف معن ديعسوبا مل لاقف بارشلا يف وفنلا نع

 مث ككيف نع حدقلا نباف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر مل لاقف دحاو نيف كل ١

 0: ايفرفسنلاب ايندانفلاادصا وإن لجرلا لال
 نإ مئاق وهو لجرلا كر !ديح هايل اذن *

 اونناكنانقع نب" نامثعو بلاط يبا نب يلعو باطلا نبرمع نا هغلب مثا كلاسم ْ
 صاقو يبأ ن د دعسو نينموملا مأ ضشيثانع ىرأ كراس نبا قوما زو امايق .نوبرشيب ا

 لاق منا يراقلارفعج يبا نع كلاس هب اساب مئاقومو ناسنال برعب نابري الاناك |

 # ايئأق نررشي ناك كاسب ١

 يل لل ميسر دادس ح كل تمدح ل

 يراصنال دعس نب لبس نعرانيد نب مزاح 2 نع كلام * نميالاف سيال لاقو
 نسعو مالغ مديمي نعو منم برشف بارشب ب فاول هيلع هللا ىلص هللا لوسي نأ ظ

 هللا لور ايلا ال مالغلا لاقف ءالوه يطعا ىلا يل ىذانا مالفلل لاقف ايشالل اسي
 ف .فطيفإل بلناوللا كدظاوللا ليش ها اذوب كنف بنات يا :

 ارتعلإ ليننلاافي . ةايكياس علاج /



 ربل لإق لوقي كلام ب سنأ عمس دنا غنحاط يبأ ندا دبح نإ قاحسا نع كلام
 ميف فرعا افيعض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تووص تعبس دقل ميلس مال حاط
 لاهن نذخا مئربعش نم اصارقأ تجرخاف معن تلاقف وش نم كدنع لبف عوجلا
 لوسر ىلا يتلسر مث هضعبب ينالو يدي تحت متسد مث م يا

 "دم رجس لق سو ب سس اعل ةيلع هللا ىلص هللا

 ملسو ةيلعدللا ىلص هللا لوسر لاقف مهيلع تمقف سانلا هعمو دجسملا في اسلاج

 ىللص هللا لوسي لاقف معن تلق لاق ماعطل لاق معن تلقف لاق .همعاطوبا كلسرا»
 أبا تثج ىتح ميهيدبأ نيب تقلطناو قلطناف لاق اوموق معم نمل ملسو هيلع هللا |
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج دق ميلس مااي ةحاطوبا لاقف هتربخاف هحلط
 وبا قلطناف لاق ملعا هلوسرو هللا تلاقف مهمعطن ام ماعطلا نم اندنع سيلو سانلاب
 | ميلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأف ملسو هرم تايب يرانا 2-6

 مااي يسمله ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي لاقف الخد ىتح معم دتمجاطوباو
 تدسفف ملسو هيلع هللا 1 ساسساولل »ب 8

 ءاش ام ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاق مث هتمداثف ابل مكع ميلس ما هيلع تيرصعو

 لاق مث اوجرخ مث اوعبش ىتح اولكاف مل ىذأف ةرشعل نذيا لاق مث لوقي نا هللا

 مهل نذاف ةرشعل نذيا لاق مث اوجرخ مث اوعبش ىتح اولكاف مهل نذاف ةرشعل نذيإ
 موقلاو أوعبشو مهلك موفلا لكأ ىنح ةرشعل نذيأ لاق مث اوجرخ مث أوعبش ىتح اركان
 نأ ةريره يبأ نع جرعالا نع دانزلا يبا نع كلام هم الجر ىنونامئوا الجر نوعبس
 هعبرالايفاك مئالعلا ماعطو .ةئالثلا يفاك نينثال ماعط لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 0000 اللد نابللا دس نب رباك نع ئكسلاريبرلا نيا نع كلاس
 حابصملا اوئفطاو ءانال اورج وأ ءانالاوئفكحاو افسلا اوكوأو بابلا اوقلغا لاق ملسو
 آب اة شديوفلا نازرابا تفيفكي الواب لكسالو اقلغ يني ال ناظيشلا نإف
 نأ بكل رسبرش يبا نع يربقملا ديعس يبا نب ديعس نع كلام « مهتيب سانلا
 وا ريغ لير خال ملا للاب سوي ناك ىنم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 رخال م .ويِلاو هللاب نموي ناك نمو ةراج مركيلنر خال م نيلاو ةللاب نموي ناك نمو ثيصيل |



 ىب 7

 تالا 3ةوةوي9إؤوه9وت

 ظ الو رتقدص وهف كلذ دعب ناك امف مايا زغئالث هتفايضو مليلو موي هتزئاج مفيبض مركيلذ

 يبا نعركحب يبا ىلوم يمس نع كلام « مجرح ىتح هدنع يوئي نا مل لح
 يشمي لجر امنيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبا نعنامسلا يلاص
 ثباي بلكح اذاف جرخو برشف اهيف ىلزنف اريب دج وف شلعلا هيلع دتشا اذا قيرطب
 غلب يذلا لثم شطعلا نم بلكلا اذه غلب دقل لجرلا لاقف شطعلا نم ىرتلا لكاب
 رفغف مل هللار كشف بلكلا يقسف يقر ىتتح هيفب مكسما مث مفخ المفريبلا لزنف ينم
 كلاس «رجا ةبطر دبك لك يف لاقفرجال مئاهبلا فيس انل ناودللا لوسر اي اولاقف مل

 ميلع هللا ىلص هللا لوسر تعب لاق هنا هللا دبع نب رباج نع ناسيك نب بهو نع
 ميهفاناو لاق دتئامنالث مهو حارجلا نب ةديبع ابا مهيلعرماف لحاسلا لبق انعب ملسو
 كلذ داوزاب ةديبعوبار اف دازلا ىنف قيرطلا ضعبب انك اذا ىتح تجرخغت لاق

 ينفىتح اليلق اليلف موي لك انتوقي ناكف لاقرمت يدوزم ناكف دلك كلذ عيجسف شيجلا
 لاق تينف ثيح اهدقف اندجو دقل لاقفرمت ينفذ امو تلقف ةرمت ةرمت لا انبصت ملو
 ريليل شع نابث نئيجلا كلذ م نم لكاف نرطلا لدم 'توح:اذأف رتحبلا ليا انينسناق |
 امهتحت ترم مث تلحرف مهلحارب رما مث ابصنف معالضا نم نيعلصب ةديبعوبارما مث أ

 نسب ورمع نع ملسا نب ديز نع كلاص « ليبجلا برطلا كلام لاق امهبصت ملف
 تاما ءاننلاي لاق ملسو ميلعوللا ىلص هللا ومش نأ متدج نع ذاعم نب دعس

 ركب يبا نب هللا دبع نع كلام هه اقرعم ةأش عاركولو اهتراجل نكادحا نرفحتال أ
 ةرعابف محجشلا لكا نع اوهن دوهيلا هللا لتاق ملسو هيلع هللا ىلص اللا لوسر لاق لاق هنا ظ

 ءاملاب مكيلع ليءارسا ينب اي لوقي ناك ميرم نب ىسيع نا هغلب دنا كلام م ةنمث اولكاف

 هنا كلام « هركشب اوموقت نل مكنافربلاز بخو مكاباو ريعشلا زبخو يربلا لقبلاو ارقلا |[

 ريعو قيدصلاركب ابا ميف دجوف دجسملا لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىا هغلب
 اناو ملسو هيلع هللا ىله هللا لوسر لاقف عوجلا انجرخا الاقف امبلاسف باطغلا نبا

 هدنع ريعشب مهل رباف يراصنالانابيتلا نب منيبلا يبا كل اوبهذف عوجلا ينجرخا

 تاذ نع بكحن ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي لاقف ةاش مهل يبذي ماقو لمعب
 .اولكاف ماعطلا كلذب اونا مث رتلجن هي قلعف ءام مهبل بيذعتساو ةاش مهل يبذفردلا

 رب
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 اذه ميعن نع نلتستل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هاملا كلذ نم اوبرشو منم

 اعدف نمسب ازبخخ لكاي ناك باطغلا نب ريع نأ ديعس نب يي نع كلام هب مويلا
 ارقتم كناكرض لاف ةدمصلا ردو داطللاب عير لكاتب لمعت هيدايلا لدا ل هالجر
 00 دع كانا دكاذك ندم هن الكا تاز الو انمس فاك ام ةلاو لاقت
 نسب هللا دبع نب قاعسا نع كلام م نويتم أم لوا نم نانلا ينعي ىتح نمسلا

 نينموملاريما ذئيويوهو باطمغلا نب رمع تيار لاق كلام نب سنأ نع مةحجلط يبا
 رانيد نب هللا دبع نع كلام « اهفشح لكاي ىتح ةلككايفريت نم عاص هل مرطي |[

 )00 در لاقت داربجلا نع ناظحلا يوضع لت لاق نار يع نياهللا دبع نع
 نسب ديج نع مةلعاح نب ورمع نب دهن نع كلام *« مم لكان معفق متم اندلع

 لدا نم موق هاناف قيقعلاب هضاب ةربره يبا عم اسلاج تنكح لاف مينخ نب كلام

 كنبا نأ لقف يما لل بهذا ةريرفوبا لاقف ديج لاق هدنع اولزنف باود لع تنيدملا

 أثيشو فحص كي صارقا .ةئالث تعضوف لاق ائيش انيمعطأ كل لوقيو مالسلا كئرقي

 |00  دددا نيب انتعسو الف: مهيلا اهتاجو يسار لع اههتعضو مقا ريلتو تميزا نم

 نيدوسالا الا انماعط نكي مل نا دعب زبخلا نم انعبشا يذلا لل دمحلا لاقو ةريره وبا

 ىلا نسحا يمنا نبا اي لاق اوفرصنا ايلف اعيشن ماعطلا نم موقلا بسصي ملف ردتلاو هامل
 نجلا باد نم اهناف اهتيحان ليس لصو اهحارم بطاو اههنع ماعلا سسماو كينغ
 بحا منغلا نم دتلثلا نوكحت ناز سانلا لع يئاي نا كشويل هديب يسفن يذلاو

 ىننا لاق منا ناسيك نب بهو ميعن يبا نع كلام * ناورمراد نم اهبحاص ىلا |
 هللا لوسر هل لاقف ةهلس يبا نب رمع هبيبر هعمو ماعطب ملسو هيلع للا ىلص هللا لوس

 لاق منا ديعس نب يه نع كلاس « كيلي امم لكو هللا مس ملسو هيلع هللا ىلص
 اميني يل نأ مل لاقف'سابع نب هللا دبع لل لجر ءاج لوقي دهم نب مسأقلا تعمس
 انهتو ملبا تلاض يغبت تنك ىنا سابع نبأ لاقف هلبا نبل نم برشانا لبا هلي

 كي كدانالو لسنب رضم ريغ برشاف اهدرو موب اهيقستو ابهضوح طلتو اهابرج

 ىتح بارشو ا ماعطب ىتوي ال ناك هنا ةيبا نع ةورع نب ماشه نع كلام م بلعلا
 ربكا هللا انيعنو اناقسو انمعطاو اناده يذلا هلل ديعلا لاق الا هب رشي وا هيعطيف هاردلا

 حمسسسسملللا



 هللا مج

 ال اطركسو اهنايت هلكت رن: لكي اكيسساو ايم ادصبضإ رش لك كانت اهلا
 ام هللا الادلا الو دلل ديحلا نيملاعلا برو نيحلاصلا هلا كريغ ملا الو كريخ الاريخ ||

 له كلام لئسرانلا باذعانثو انتقزر اميف انل كراب مهلا للاب الا ةرق ال هللا ءاش

 ابجوز عم ةارملا لكات دقو لاق لاجرلا نم هعم لكات نا ةاريإل ينعي ام هجو لع

 ع ' ١ مرح اهنيبو منيب سيل
 0 ١ لخكابف لان انف 5

 مل ناف مسعللاو مكاايا لاق منا باطمغلا نب رمع نع ديعس نب يه نع كلام

 رباج كدا باطعغلا نب رمع نا ديعس نب يبي نع كلام ب ريخخلا ةرارضك ةرارض |
 | 2 انيرق نينولاريمااي لاقف اذه ام لاقف محل لاهح معمو هللا دبع نبب

 قدما وأ ةراج نع منطب يوطي نأ مكدحا ديري اماريع لاقف امعل مهردب تبرتشاف

 + أهب متعتمتساو انيبلا ىتايج يف كمايط متبهذأ ميالاهذه مكنع بهذت نيأ ممع

 # متاغلا سبل كي ءاج ان 3

 هسبلا ال لاقو ةذبنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل مأق مل بهذ نم امتاخ سبلي ناك

 ديعس تلاس لاق ةناراسي نب قدص نع كلام « مهيناوخ سانلا ذبنف لاق ادبا
 , هسبلب كتيتفا يفا سانلا ربخاو هسبلا لاقف متاملا سبل نع بيسملا نبا
 : ا يللا زن كب انيلج :

 نيقبت ال هليقم يف سانلا ل ل سر ملسو هيلع

 01 نيعلا نم كلذ ارأ كلام لاق تعطق الا ةدالتو أرتو نم ةدالقريعب مبقر يف

 5 ياس نوي اسم :
 يبا لستغا لوقي هأبا عيس هنا فيدح نب لبس نب تماما يبا نب ده نع كلام



 2 امان

 اال 1 د رطرلاب يل لدا جال تسد كتابتي ب لبشا
 | نبرماع هل لاقف لاق دلجلا سمح ضيا الجر لبس ناك, لاقرظني ةعيبر نبا ||

 ] هللا لوس يناف ةكعو دتشاو هناكم لهس كعرف لاق ءارذع دلج الو مويلاكت يارام ةعببر
 ( دللا لور هاناف هللا لوسر اي كعم يثار ريغدناو كعو الهس ناربخخأف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوس لاقف ةعببر نب رماع نتن نم ناكييذلاب لاهس ةربتخاف ملسو هيلع هللا ىلص |
 اضوتف هل اضوت قح نيعلا نأ تكرب الا هامخا مكدحا لتقي م لع ملسو هيلعدللا ىلص ||
 نبانع كلام هب ساب دب سيل ملسو د ا نير ظ

 نب لهس دتعيبر نب رماع ىبر لاق هنا فينح نب لبس نب ماما يبا نع باهش
 ىلص هللا لوسر ينأف لبس طبلف ةابخم دلج الو مويلك تيإر ام لاقف لستغي فينح ||
 عسيفري ام هللاو فيدح نب لهس يس كل له هللا لوسر اي مل ليقف ملسو هيلع هللا |
 ىللص هللا لوسر امدف لاق مةعببر نبرماع ميت اولاق ادحا هل نومبنت له لاقف هسار |
 لستغا تكربال هامخا مكدحا لتقي م لع لاقو د هيلع هللا |
 حدق كيس وازا ملخادو مب ميلجر فارطاو هيتبكرو هيقفرمو هيديو ههجورماع لسغن هل |

 , ساب هب سيل سانلا عم لهس حارف هيلع بص م |
 ٍ نا يلا حلا ب(
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لع لخد لاق دنا يكحللا سيق نب ديج نع كلام |

| 
 اند ءردن ال انا الا امبل يقرتسن ىا انعنمي ملو نيعلا امهيلا رسن هنا هللا لوس ظ

 0 قيس را هناداميل اقرتسا ملسو ديلخدللا ىلص هللا لوسرز لاقن كلذ نم كلقناوب |
 0 ا د يمس ب نه ليرد ء نسا يقيل علا |

 عيري لسيما كريب لعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا مثدح رييزلا نب ١ ةورع

 ةورع لاق نيعلا هب نا هل او ذف يكبي يبص تبيبلا ينو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ظ

 5 يملا نم هل نوقرتست الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
5 11 
 ا[ آلا كليم ىاراس ني طم ولسا نيدير مداح



 7 0 د ب وس

 . ملسو هيلع هللا ناوي مع سس 0

 كل

 اج اق ةازنل لقي اذ اذن ارظنا لاقف ليشكل رلاصز لا رتاوللا!ىكمسوبفلا ووش
 . يدبعل لوقيف ملعاوهو لاج وزع هللا لل كلذ اعفر هيلع ىنئاو ىلاعت هللا دج هوءاج اذا

 ' امدو همحل نم اريخ انمعل هل لدبا نأ هتيفش انا ناو منجلا ملخدا نأ متيفوت نا قاع

 نب ةرع نع مهفيصخ نب ديزي نع كلام « منائيس هنعرفكحا نأو ممد. نم اريخ
 هللا لوسر لاق لوقت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز هشئاع تعمس لاق مناريبزلا

 رفككوا اهب صق الا ةكوشلا ىتتح متبيصم نم نموملا بيصي ال ملسو هيلع هللا ىلص
 قبال دبع نيد نع كلان ةيزررت لاك ايلا ةضري يمي لااا

 ةربره ابا تعمس لوقيراسي نب ديعس بابعلا ابا تعيس لاق منا تعصعص يبا

 | ل د ةيلع وكلا لص ددللا وشرب لاقل

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز كيس توملا ةءاج الجر نأ ديعس نب يبحبب نع

 0 ا يضلل سا ل سل

 ظ كا نبأ نع 1 0 55 يالا الل 0 هللا بهذاث

 نكمل اذا ناك سو .هيلع هللا جولس لل لوفر نا دمفاع سزريبزلا يول
 0 أو هيلع ارقا انا تنك هعجو دتشا اهإن تلاق تفنيو تاذوعملاب مسفن لع ارقي

 | نأ نجرلا دبع ثني ةريع نع ديعش نب: يح نع كلاس م اهتكرب هانجر تقويب هيلا
 ركب وبا لاقف ابيقرت ديدوهيو يكحتشت يهو هشئاع لع لخد قيدصلا ركب ابا
 8 هللا نايحب ابقفإا

 م ضيرلا لاعن 0
 | ةباضا ملننو هيلع هللا لص هللا لوسي ودام نيلدويسورلا
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 يارس يب سيطر يم طرا عل جل فج

 ١ ايعزف هيلا ارظنفرامنا ينب نم نيلج ر ىعد لجرلا ناو مدلا رجلا نقتحاف حرج
 آ00- ليلللا ا قيسوأ الاتن سلا امكيا اميل لاق ملسو هيلع دللا ىلصؤللا لوس نأ
 ظ لزنا ىولا ءاودلا لزنا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرش نأ دز معزن هللا 00

 ناز كيس ىوتكا ةرارز نب دعس نا ينغلب لاق ديعس نب يه نع كلام # ءاودال

 ِ برقعلا نم يضوو ةوقللا نم ىوتكا
 | ىييسنمتلا نغ 0 ا

 59 ل ا سرا اساسا لا

 | ةتامعوالا ءاملاب اهدربن نأ انرمأب ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 ريف نم ىمحلا نا لاق ملسو ةيليدلا ليم لا لرد ناين نع يوغا
 للم لا سلا سي وس تونس اس + كابا

 # ا اس

 ١ للعبلو لا ماهل يي
 1 000 الراسب ةلطاللا ل هللا لبر لا للم اولا لزرع

 000 م 000 2



2 

 لوقي هعبس منا باهش ىببا نع دعس ىبب دايز نع كلام ه مهراسن هذه ذختتا نيح
 كلام لاق كلذ دعب قرف مئ هللا هاش ام هتيصان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لدس |
 نع عفان نع كلام هم ساب متارما مارعشوا هنبا ةارمارعش كل_رظني لجرلا لع سيل

 بس ةريغلوا مل ميتيلا لفاكو انا لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هغلب هنا ميلس ىبا
 7 ماهبال يلد. يتلاو ىطسولا ديعبصاب زاشاو ىقنا اذا لقاك جلا
 0 ء.ريمهعشلا حالما ئإ

 / ميلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق يراصنال ةداتق ابا نأ ديعَس نم ىي نع كلام

 ناكف اهمركحاو معن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهلج رافا ةجج يل نأ ملسو

 اهييركاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسير مل لاق امل نيترم مويلا فيس اهند امبر ةداتقوبا
 ميلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ةربخاراسي نب ءاطع نأ ملسا نب ديز نم كلام

 00 هللا لوسر ةيلاراشاف مةيحللاو سارلارئاث لجر لخدف دجسملا فيس ملسو

 عجر مث لجرلا لعفف هتيحلو هساررعش حالصا ينعي مناك جرخا نأ ةديب و ةيلع

 سارلارثاث مكدحا يفاب نا نم اريخ اذه سيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 3-0 ,.ناطيش مناك

 03 رعشلا غيص 1 0 2

 يبا نع يبيثلا ثراحلا نب ميهاربا نب ده ينربخا لاق ديعس نب يبي نع كلام
 ميل اسيلج ىناكو لاق ثوغي دبع نب دوسالا نب نجرلا دبع نأ نجلا دبع نب ديس

 موقلا مل لاقف لاق اهرج دقو موي تاذ مييلع | دغن لاق ةيحللاو سارلا ضيبا ناكو |
 ةحرابلا يلا تلسرا ملسو هيلع هللا ىلبص يبنلا جوز تشئاع يما نا لاق نسحا اذه

 ايما ومماوب دبوعم هيدبد 4
 ثيدعلا اذه ينو لاق قيض هيف سانلا لع سيل هللا ءاش ىنأ عساو ملك غبصلا كرتو

 ميلع هللا ىلص هللا لوسير غيصولو غبصي مل ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر نأ ناي
 4 دوسالا نب نجحرلا دبع ىلا تشئاع كلذب تلبيرال ملسو



 5 ماو

 ذوعأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل لاقف يمانم كيس عورا فا ملسو هيلع

 ناو ناطيشلا تازمه نمو ةدابعرشو مياقعو مبضغ نم ناماتلا هللا نابكب

 هللا ىلاص هللا لوسر تنفنلا املكران نم .هلعشب ميلطي نجلا نم اتيرفع !ءرف ملسو |
 هيغل خو هتلعش تيقط نيتتلق اذا نهلوقت تاملك كيلا الفا ليربج لاقف ةاءر ملسو هيلع
 ميركلا للا هجوب ذوعا لقف لبربج لاقف ىلب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 رايبلا نم لوني ارم [بوخاف الور ندزوابي ال ندللا كامانلا هللا ناإكبو

 راهنلاو ليلا نتف نمو أهنم جر امر شو ضال تيس ارذ امرشو اهيف 6 أمرشو

 اص يبا نب لبس نع كلام ه« نجر اي ريخب قرطي اقراط الإ ليلا قراوط نمو

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف بررقع ينتمدل لاقف وش يأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ذرعا لاقف نه امو هل ليقف اج دوبي يتلعجل نبلوقا نابك الول لاقرابحال
 ال ينلا تامانلا هللا نالكبو هنم مظعا يش سيل يذلا ميطعلا هللا هجوب
 رش نم ملعا مل امو اهنم تلع ام اهلك ىنسعلا هللا ةانيا واحات ل دما

 . ذو اربو قلخ ام

 يبا نعراسي نب دعس بابحلا يبا نعريعم نب نجرلا دبع نب هللا دبع نع كلام
 ةمايقلا موي لوقي ىلاعتو كرابت هللا أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي لاق لاق هنا ةريره

 نب بميبخ نع كلام هم يلظالا لطال موي يلظيف ميلظا مويلا يلالجل ىوباحتملا نيا ظ

 لاق لاق هنا ةريره يبا نعوا يردختلا ديعس يبا نع مصاع نب صفح نع نجرلا دبع
 ظ باشو لداع ماما هلظ الا لظال موي هلظ يف هللا مهلطي ةعبس ملسو ديلعدللا ىلص هللا لوسر

 #2 ذو هنأ نم مب ميسو هس اطيل هي

 |0000 1 اللا كودو الاه طيلرلا ني لامع نا ينقلب لاق دايعت رب قع ني كلانس



 - مسوعا

 نالجرو هيلا دوغي ىتح هنم يرخ اذا ديسملاب قلعتم مِبلق لج رودللا ةدابع فيس اشن ظ

 هانئيع تضافف ايلاخ هللا رخذ لجرو اقرفتو كلذ:ىلع اعيتجا هللا كي اباحت .]

 مفقدصب قدصت لجر ورةللا ىداجل ف لاقف لان د اد و

 وياها ا يحاول ا 7-2 هع ايجات

 نايستلا دما ذيع يدانب علا 1 4 0 لاق:
 سن او شال ني حلا ا ا

 0 باموتالفوم ب 3 ينالوا ىديرلا نب عراق 9
 !اسف ةلوق نعا] ايار دل هملا اردت للجن !زفلوحلا اذا يعم نابل ذو ايابتلا قارا

 0 را ع يح دفنا ناك اين لح نب ذاعم اذه ليقف منع

 هيلع ثمل ف هبجو لبق نم هتئج مث هتالص  ىدنطق ىلاح هترظتناف لاق ىلصي هتدح وو

 هللا ليقف لاق ةللاع دافي لاقف هللا نلف للا لاقف هلل كبحأ نع هللأو لق مث

 8 00 اال أو فذلب ي ءادر ةوبحل د 2

 ا 5 00 د ا ا 1

 د ةءوبنلا لس رج أءزج نيرشعو هسهن نم ءزج فرمسلا لكل 8 :

 3 ايييسؤولا كيم رات م[ طنب 5

 أ كالا و سنا نع يراصنالا هعلط ينل نت هللا دبغ نب قاحسا نع كلاج :

 2 ةنس نم ءرج مئاصلا ليجنللا نم يلا فلا لاق ملسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر

 0 "ني حسام الل 5 2

 ظ 0 ,تضرمل 0 عملا 7 0

 | حرم ملسأ نب.دير ن د ام نايل ل لا يدعب ئىقبي سيل

| 
1 

 2 ا ١ .١ 229592 كك 2 ب يب يبث ب ب ب ل بكم



 كو رووا دل

 راسا 59 ا ا ايورلا لاقدللا ١ ' تارشبملا راع 0
 0 دايس نع ا ا ا

 اا يحلو ارش نك راسل اا يامل للا ىلا
 نم هللاب ذعتسيلو ظقيتسا اذا تارم ثالث اسي نع ثفنيلف مهركي يشلا مكحدحا
 | 1 سايوزلا قرال تنك ى املس ةلامشللا ءام نا ةرضت ىنل ابنأف اهرثن

 مامشه نع كلام ب + اهيلابا تنك ايف ثيدعلا اذه تعيس ايلف لبجلا نم ىلع
 د0 دكا ذايعلا تح ىرعبلا ا اكهنا هبا نع ةورع نبا أ

 5 دل ىرتوا يلاصلا لجرلا اهارب حلالا ايورلا يه لاق ةرخالا
 # ١ هيكل تيرا اهي ايحس 5

 لوسر نأ يرعشالا ىسوم يببا نع دنه يبا نب ديعس نع ةرسيم نب ىسوم نع كلاس
0 

 ظ ا 0 ا يعم اي مااكل كج ادإوع اكد ظ
 اذا 0 نرحل يريم كل امر كشر يان

 ريخ ال لوقي اكلام تعيس يحي لاق اهرسكو هبرض درنلاب بعلي ملدأ نم أدحأ دجو
 زعيالا ةذه اولتيو لطابلا نم اهريغبو اهب بعللا ركي متعبسو اههركو ينرطشلا يف

 : لالضلا الا قحلا دعب اذ امف
 1 ا ا .
 والا ول هيلع هللا ىلاص هللا لوسر نأ ملسا نب دير نع كلام

 نجح نع ناسيك نب بهو نع كلام © مهنع ازجا داو موقلا نم ملس اذاو يشاملا

 لجر ةيلع لخدف سابعوب هللا دبع دش اسلاج .تدك لاق هنأ ه ءاطع نب ورمع نبأ

 نبأ لاق ائيش كلذ عم داز مث مناكرب و هللا ةجرو مكيلع مالسلا لاقف نميلا لهأ نم

 هسممسملل

 هأيا ةوذرعف كاشغي يذلا ناميلا اذه اولاف اذه نم ةرصب بهذ دق دموي وهو سابع



 - مم --

 ةارملا لع ملسي له كلام لئس مكربلا كل ىبتنا مالسلا نأ سابع نبا لاقف لاق

 , كلذ بحا الف متباشلا اماو كلذ ركا الن ملاجتملا اما لاقف
 8 .وازصنلاو علضربلا هلع نالبلا فيسداجاام هما لا

 هللا ىلص هنلا رس لاق لاف ىتاررعا نب هللا دع نعراستد نيالا دبع نعاقللا
 لاثس كيلع لقف مكيلع ماسلا لوقي امناف مهدحا مكيلع ملس اذا دوبييلا نا ملسو هيلع
 * ال لاقف كلذ هليقتسي له ينارصنلاو يدوهيلا لع ملس نمع كلام
 1 مالظس تلا مهبل هاوس .
 وبا نب ليقع ىلوم ةرم ئبا نع مةضغاط ىبا نب هللا.دبغ نب قابحسا نع كلام

 كيل نيدلانجت ىخ انينيب:ملسو ةيلع للا ىلص هللا لوس نا يببللا دقأو يبا نع بلاط

 ميلع هللا: قاض هللا ليسو لل نانا لبقاق .ةئالثرفن لبقا ذا معم شانلاو ديجسملا
 ايهدحا امآف ايس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع افقو الف دحاو بهذو ملسو ْ

 ربداف تلقا اما مهنلع سلجض ردالااماو |هيق نسلجف مقلعلا هيب متجر قال
 اما ةتئالثلارفنلا نع مكربخا الا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عرف ادلف ابهاذ |
 رخال اماو منم هللا ايعتساف ايحتساف رخالا اماو هللا ةأواتن هللا لل ىواف مهدحا .

 ىنتنع محلط نبا نب هللا .فبع نب قاحسا نع. كلاس يمتع هللا نضرعاف نضره

 ' لاس مث م لا هيلع درف لجر هيلع ملسو باطمغلا نب رمع عبس هنا كلام نب سنا
 ثدرا يذلا كلذرنع لاقف هللا ثكيلا دا لاقف كنا فيك لاقن لجرلا ريع

 || بعك يب! نب ليفطلا نا مةححاط يبا نب هللا دبع نب قاحعسا نع كلاس هم كنم
 قيوبسلا كازانرادع اذاف قاف ؟ قوسلا كلاردتنا اردهإف ريغ نيدللا دبع ينأي ناك هنأ ةربخأ ||

 الا دحا الو نيكسم الو شعيب بحاص الو طاقس لع رمع نب هللا دبعررمي مل |
 امو مل تلق قولا لل ىتعيتتساف اضوي ريع نب اهللا دبع تجف ليفللا لاه ةيلع .

 الو اهب موست الو علسلا نع للثست الو عيببلا لع فقن ال تناو قوسلا كيس عنمصت

 لاف ثدحتن اضاع انب قايلجل شل لوقإو نيالا« وسلا نااجس قع نتلعفا
 مالشلا لجا نم اودغن امنأ نطب اذ ليفطلا ناكو نطب انا امرفع نب هللا دبع يل لاقف ||

 نيسمع, نب دللا دع لع ماس الجر ىنا ميحس نرد نيام نضيتلالبش هب ادبقلا شمالي لح

 تع



 2 د

 زمع نب هللا دبع لاقف ناصستارلاو نايداغلاو متاكربو هللا زم و كالع مالسلا لاقن

 نوكسلا ريغ تبيبلا لخد اذا هنا هغلب هنآ كلام + كلذ رك مناك مث افلا كيلعو

 5 نيعلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا لوقي

 ف نإ ياا ناسكاسعب # |[

 ٍف ابعم ينا لجزلا لا تف ال يع لاخلا لسا لن لحرس ظ

 | ايندلح فا لجرلا لاقن 0 م لاقفاتيبلا
 |0000 ارا كارت نا بيتا انهيلع ناعسا مل ةيلع هللا :اطضوللا ل 1
 || حن ستنال ن ! الن يركب ع هناع هقعلا رع كلام [ييلع نقاتنساف لاف ْ

 ' اللا لوبا لاق لأن زدغمالا ىئسؤم يبا نع نيرذخلا ديعس يبا نعدكيعس رسب ||
 ١ عيراشإلا لان كل نذا ناف ثالث ناذيتسالا ملسو ةنلح هللا ىلضأ 001)

 ِْ ا ثنا ىسوف ابأ ن | مهئاملع نم دحاو ريغ نع نجرلا دبع يبا 0 ْ

 السل نب رمع لسراف عجر مث اثالث ىذاتساف باطمغلا نب ريع لغ 7 ظ
 9 الا تابلت مارب لفه لحم لا كلاس لان لزلا |
 ْ نسل اذه ملعي شورمت لاقف عج راف الاون لامخداف كل ىذا ناف ثآلث ناذيتسال لوقي |

 )00| ةاج قدح ىسومربا جرت اذكو اذك كب نلفالا كلذ ملطي ندب ظ
 || تعمس يفا باطغلا نب رمع تربخنا ينا لاقفراصنال سلجم هل لاقي دعسملا يف |
 | الو لا داف كل نذا ناف.ثالث ناذيتسال لوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا ظ
 0١” سا لان اذه اذك ف 1 را هام مب نانا ل نول لافف طواف

 ندب يننان مل

 م هرغصأ ديعس وبأن ناكو معم مق 1000 يال اولاقف يعم مقيلن مكحنم دحا ا

 ظ يكلو كمهنا مليفا ا و اش لاعمال اطغلا هييطادل لا ْ
 “ ملطو طالع هلا [نلاسدللا الوبر طي نادل لوقتي نا :تيشح |
 #3 ساس علا يغب انييضشع تسلا ا

 | لاق ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسر نأ ميبا نعركحب يبا ني هللا دبع نعك لام |
 كنا ار سطع ىن 0م ا عسا نأ



 ا يللا

 لدِع كلانس 5 رتعبارلا و ١ رثالثلا دعبا يردا الركب يبا نب هللا دبع لاق كونصم

 مكاباو للا انجري لاق هللا كجري مل ليقف ن مطع اذأ ناكرمع نب هللا دبع نا عفان

 5 مكحلو انارفغيو
 | رزوهسبمملا قم اع امل انكوساو

 ْ ءافشلا لوم قاتلا ياسا ران داقعايب للا لا م

 || نسم هدوعن يردخخلا ديعس يبا لع ةمحلط يبا نب هللا دبعو انأ تلخد لاق ةربخأ
 ١ ال ,كبالملا نأ ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوس انربخنأ ديعسوبا انل لاقف مضرم

 | »+ ديعسوبأ لاق امبتيا بردي ال قاحسا كشيريواصتوا ليئامت ميف اتيب لخدت

 ” ١ازاع ناد ةزودنا وريعتسم نك اصمم ىف هللا هي ايلا ةهيتح نسوسسلا ا سيل
 ا أاناسنا ةخلط وبأ اعدف :تفينح و لاس اه دع جرف لاق درك يراصنالا ةعلط يل

 لاق دقو ريواصت ةيف ناك لاق معزنت مل فينخ نب لبس هل لاقف هتحت نم اطمن. عزنف

 أ هللا ىلص هللا لوسر نلقي ملا له لاع تتلطيجاس لبق هيدا لاا
 | ندع كلام * يسفنل ب ةلييطا رققا ريقكلا لف لا وناعم امقر ناكأم لإ ملسو هيلع

 ا عيررتملا انف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز دعس هت اع رع دقو مساقلا نع عفان

 ١ ملف ٍلابلا لع مأق ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر اهاءر اف ريوا.عت اهيف مقرمن

 | لوس ىلاو هللا كل نيروتا هللا لولسر اني .تلاقوتتحاركلا دتبجو كيم كفراف لا
 ١ اهتبرتشا تلاق مقرمنلا هذه لآب أم مسو هيلع هللا ا اسر لاقف تبنالا اذ أم

 | روصلا هذه باحضا ىا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهدسوتو ابيلع دعقت كل
 |روصلا ميق قولا تييبلا نأ لاق 1 ' متقلخ ام اويحأ ممل لاقي متمايقلا م نوبدعي

 5 ريكشاللا ءلحدتال

 9 سلا كي يضل هانم 2
 ْ نب ناميلس نع ةعصعص يبا نب قجرلا يع ن هللا رفيف نتا نجلا قيعا نع ع.كللابف

 ف اذاف راش كب كوست امنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي لخد لاق مناراسب

 اذه مكل ىيأ نم لاقف ديلولا' نب دلامنو لماببع. نباذللاحبعأ مغمو ضي اسيف نيران

 "لك لاسر شاب نب هللا ةقيفل لاقن ثراعلا تن ملبزم قتخا يل ثدها تلاقف
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 | ةرصاح هللا نم ينرضمحت ىنا لاقف هللا لوسير اي تنا لكات الوا الاقف الكح ديلولا
 يو : لاقف اندنع نبل نم هللا لوسر اي كيقسلا ظنوميم كلاتق

 - هيلع هللا قلص دل سي لن دم تما ل معلا تام أ

 سس يل يلوم بعدد كلريع دلاق اوت هم يل

 بسصعب يتتاف ملسو ا يار نطالب علا لما ا
 ْ تب-ىناللا ةويسنلا ضعب لاقف هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا ىوهاف ذونحم ||

 وه ليقف منم لكاب ىا ديري امب ملسو هيلعاللا ىلص هللا لوسر اوربخا هنوميم تيب |
 ضرب نكي مل منككو ال لاق هللا لوسر ايوه مارحا تلقف هدي عفرف هللا لوسر اي بسم |

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هتلكاف مقررتجاف دلامخ لاق مفاعا يندجأف يسوق

 لطدللا لود لاقن 1 د يلا يوت

 + ا 'ٍ ٍْ

 هلل

01 2 

 ٍْ 000 00 0 ا

 زي رم وعب لس ب ار 0 0 ١

 ظ ع علا 0 يال ماسي موفي ل ازد ي متيالابك

 ١ 25 را ابكالا ىتتا سلق ملي هللا ارم يم رشا امل دبع |
 0ع نم اا سعيللاتسا مقطر موي لك ملمع نم ن ضنا شنيشل | ده باك

 م نال لتشبرما ل هيلع هللا ىلص هللا رس نارمع | ْ

 0| لن ديا لا نس السي 0و زم جرتال نع هانزلا يبا نع كلاس |



0 

 0 نليبلا دق ا ب نلت

 مقاوم هلا و م 0
6-2-2 

 هل اس ا يم يقفل ند مشل فل
 ظ 6-5 ىذعت 1 ما اع هيلع

 5 00 ل 0 "3
 ٍِ 0 4 بلا ه0 يسولسام , ١

 5 : رطل

 م .ويسستلا سم. يلينكتو اييعم د

 درك سس جاسم هدر ص

 ا للا نر خل نسا رع لك ا 0 9

 ط ا 5 ناعاوللا ىلم لاقن لاك ينط ةوعلا لقف دارا لال

 1ا لاق ملسو ها دل دالاس سا
 لاقف كيساام مل ديليدللا قليلا ليلتي مل لاقف لاجر ماقف هذه بلح
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 مل لاقف لجر ماقف هذه بلحي نم لاق مث سلجا ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسي |

 لب[ اب كاجرل لاف باطغلا ني رقع نا ديعس نب يح نع كلاس ع بملح مانو

 كاطيعلا: نب ريهلاك
 مابجلا ةرجا 1 احلال اياب ا
 هل للا دضمللا لوس 56 ل اظل نعل هل يطل يجن نع كلاي ا

 زماورمت نم عاصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملرماف .ةبيطوباأ مدجح ملسو
 14 ةيلع هللا ىبلص هللا لوسر نا ةغلب هنأ كلام هب دجارتخ نم منع اوفقحب نأ مله |
 ” لسمو ١ نع كلام هم هغلبت مماججلا ناف ءادلا غلبي ءاوذ ناكن أ لاق ||

 -مويج بو ةنرهجيمح هع 00--- وسب مسهسوم ب

 ب رس

 95 للا هال ام هدلعا لاق ته ةتذاعسي لزب ملف 000 ماجلا ةاجا |

 هللا ىلص هللا لوسر تيار لاق هناريع ىب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبع نع كلام |
 00 ١١ انا يرسل 0 ا ل َ

 لاقف قارعلا ىلا جورخغلا دارا باطسغلا نب رمع نا هغلب هنأ كلام « ناطيشلا نرق |
 | سلاو 3 دتعست اهب ناف نينمولا ريما اب اهلا جرختت الر ا
 ع لاسنعلا ءادلا يبو سلا عقسف |

 يل لل: ركاعلاكراامو . فاس انف ف داك ايف هيث

 كاتق نع ىبن ملسو هيلع هللا ىبلص هللا لوسر نا ءبابل يبا نع عفان نع كلام

 لارا ى] ةيفئاخا اليم ل عفان نع كلام يرينا فيم تلاع اجلا |

 ظ ذه بل سلات مث سلجا ملسو هيلع هللا ىبلض هللا لونسر مل لاقف ةرم لجرلا |
 ' 11 لاقت نيرح لافن يسب هيلع هللا :ىلض هللا لوسر مل لاقف كج ماقف

 ( هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نشيعي لاقف كمسا ام ملسو 58 هللا اع للان

 000 0 ا ]13 ةقرملا نس لاك نيب لاق, نراجش نبا لاق :نم'نبا لاقف ةرج.لاقف
 آ000 2 ارقرتخا ديف كالدا كردارتع لاق يطل: تاق لاق ايثياب لاقرادلا ةر جب لاق

0 

0035 

 ظ

 ْ 9 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا 1 نواح هنأ رقراح ىنب 8 َِىل اطيل هيصوقت ِ

 0| 3 1 ا ا ا م ا

1 
لتقف نع ى ببن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ,.ريتيفطلا اذ الا ةنويللا ينىتلا نادجلا 
 ارتبالاو



 | لحتري ىتح يش هرصي نل هناف اخ امرشن نم

 اا

 ير تس ير تعسف م م ا تب قو

 فثكثبدح ىتف ميف ناك دق هنا لاف سن تلقف تيب اذه ىزنا لاقر ادلادنب ىف

 هللا لو هل نذاف دبع يلداب ثدحا يل ىنذيا هللا لوسراي لاقف هنذاتسي ىتفلا هانا

 قلطاف ةضيرق يب كيلعو هي يواو ومال ياني او او هيلو لا

 اسم اوريو نو تناول +

 ةيعلا تبرطضافر ادلا فب مبصنف اهب جرخ مث مب اهمضتناف هع ابيفزكرف ةشارف
 عيعلا ما ىتفلا اترم عرسا ناك امهبا ىردي ايف اتيم ىنفلار خو سمرلا سار كبس
 اذان نال ا فاسم دا هاجر لاسفل هيلع هللا نلبص هللا لوسرل كاذركشال
 8 ناطيشوم امنأف هرلتقأف كلذ دعب مكل ادب أف مايا .هئالث هونااف انيش مهنم متبار

 5 رفسلا ثيس مالكحلا نم مب رمي ام #

 وسو رزعلاة فلي لدي ملل ناي لطم عيا رار أ ق فال
 مالا يف مفيلغلا 000١ :| مهلا دوا ماع !ادبري

 لاا وبا سرشب - للا
 م 00

 تامانلا هللا تابلكب ذوعا لفقيف الزنم زن نم لاق ملسو هيلع هلا ىلس هللا كورن

 م دال لاف راسل ابار شيما 6

 عئاللاو ى ناار ناكل قاطع نر حتارلا لاك كسر انااا ىلا
 ا. 1 33171217112 ع حد مع د عجب م ع



 #بمو

 لاق لوقي ناك منأ بيسملا نب ديعس نع .ةلمرح نب نجرلا دبع نع كلام « بكر
 مل دتئالث أو اوناك اذاف نينثالو دحاولاب مهب ناطيشلا ملسو ةيلع هللا ىلص هللا .لوسر لاق

 | ةالالا ارابرخ يبا نع 1 وكم 40

 اء انبي نسم نما لمال

7 000 0 

 فر ىاعتو كرابن
 0 عب ب 0 باودلا هذه متبكر

 مكحاياوراسبلاب يوطت الام ليلاب يوطت ضرالان اف ليلار يسب , مكحياعو ابيقنب

 اه نع كلام: ع: تايعلا ىو اسوة يامل قيرط انهناغاقيرطلا لجن سيزتتلاو

 هسا ند طق اذأف ا 5 ور كامل راو يناس يامر ةسلا لاق

 ملها لل لجعتلف هبجو نم هتمبن
 , ةيوليليلا با ةوكرلاب نضال *

 هتوسكو ةماعط كولملل ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر لاق لاقةريره ابا نادغلب هنا كلام ١

 ناك اا سدس كلاس يطيئانالا بالك لج نيرزتللاب
 ١١ افوخج عضو ةقيطي ال لاوعاظيج اديعادجو ذاق يس م هب لك ىلاوعلا اج بيفذي

 بطخخ وهو نافع نب نامثع عمس نأ ةيبأ ى 71711111

 كلذ اهومتفلك ىتم مكحناف بسلا ماعنصلا ن كادر ابا ولكم ال كرفت رو

 اللا مكفعا ذا اوذعو قرس دجي ملاذا مناف بسكلا ريغصلا اوفلكت الو اهجرفب تبسكا
 5 ابنم باط امب معاطملا نم مكيلعو
 نك ىسياظو كوبا ماا قيم هابجاللم : 2

 اذا دبعلا لاق ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسرر نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام أ

 | ةيينعل ىراك ذا نا هغلب منا كلام هء نيترم ةرجأ هلف هللا ةدانبع نسحأو ةديسلا صن
 تت ا الور 0 اا آ]| | 12 2 اا و

 هبه

0 - 

 . 2 9 3 58 » ع - بفيعم ها هوم جا 0 < د 1

 ممل ممل ممم رج ع ل ا يم يل و

 يت سايوااا#ج[ [[ج [ 55975779-202 ي 7 7 > 7 007تتت77777خختتل
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 هلا ال يذلا هللا كيلا دجا ينأف كيلع مالس نينموملا ريما كلملا دبع هللا دبعل دعب أمأ ْ

 اخ

 0 ا ا سال

 و هنع هللا يضرمع كلذ ركناورئارعلا
 5 يشل رشح مال #

 ىلص هللا لوسر انعياب اذا انك لاقرمع نب هللا دبع نارانيد نب هللا دبع نع كلام

 متعطتسا أميف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لوقي ةعاطلاو عمسلا لع ملسو هيلع هللا
| 

 نأ لع كنعيأب هللا لوسسر أمي نلقف مالسال/ لع منعياب ةوسن كيس ملسو ةيلع هللا ىلص

 | نيب ب هيرتفن نآتهبب قانالو اندالوأ لتاقن الو ينزن الو قرسن الو اعيش مدلاد كري هن ال

 اميف ملسو هيلع هللا ىإص هللا لوسر لاق ىنورعم كيس كيصعن الو انلجر او انيديا
 هللا لوسر اي كعيابن ملح انسفنا نم انب محرا هلوسرو هللا نلقف تلاق نتقطأو نتعطتسا

 يلو فك ةارمأ ةئال. يلوق ابنأ ءاسنلا يفاصا ال نا ملسو هيلع هللا ىلصهللا لؤي لا

 ني دلل ضع ىارانيذ نيرللا بغت ىل ىللاجم شي ةدحارةارمال وتلفت وطال

 5 تعطتسا اميف هلوسر تنسو هللا دانس لع معاطلاو عمسلاب كلرفاووه الا

 * مالكحلا نم ركبام 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نارمع نيب هللا دبع نعرانيد نب هللا دبع نع كلاس
 نعد لاص يبأ نب ليهس نع كلام .« ايهدحا اهب ءاب دقفرفاكهيخال لاق نم لاق

 لقي لجرلا فينس ال لاق ملي يلغةللا نضل لوس نا رش ولا نصل
 هللا لوسر ناةريره يبا نع جرعالان ع نعد انولا ىب ,ا نع كلام « مهكلهاوهف سانلا كله

 نع كلام ب رهدلا وه هللا ن أف رهدلا ةبيخ اي مكدحا لقي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللاقن قيرطلاب اريزضخ يقلديلعو انيبن لع ملسودللا ىلمص ميرمنب 0000
 ءوسلاب قطنلااسل دوغا نأ ىناما يناىسيع لاقفريزنخل اذه لوقتدل ليقف مالسب ذفنا

 نحوبلا فا ناطودتلا نم اهب نمويام



 لوقتف ظمتعلا دعب اهلها لل لسرت تناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ظعئاع نا ظ

 | نادكلا نوخيرت الاز]
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 ُ---لبتتتتا 20

 ام غلبت نا نظي ناكام هللا ناوض نم ميلكلاب ملكحنيل لجولا نا لاق ملسو ةيلع
 ٠0) ل دلكلاب ماحصتل لدول ناوداقلب ميلا نار اهيل هللا بتكي تاب
 | نع كلام ه« هاقلي ميل هطخس اهب هللا بتكي تغلب ام غلبت نأ نظي ناكام هللا

 ا

 ديكلاب ملكنيل لجرلا ناو منهجران هي اهب يرهي لاب اهل يقلي ام علكأاب
 5 معلا ع اهب هللا ةعفرب الأب امل يلي أم

 ا هللا ركذريغب مالكلا نم وركحي ام 75

 أابطخغف رشم نم نالجر مدق لاق ةنأ رمع ند هللا دنع عرع ملسا نب ديز نع للا

 وا ارسل نايبلا نم نا ملسو ةيلعدللا ىلص هللا لوني لاقف امهنايبل سانلا بجعت

 الو نويلعت ال نكلوذللا نم ديعب يساقلا بلقلا ناف مكبولق اوسفقتف هللاركذريغب مالكلا |

 انمنأف ذيبع مكناك مكبونذ هي اورظناو بابرا مكحناك سانلا بونذ فيس اورطت

 د وللا ل ءايقعل انام 1

 ىلص هللا لوسر لاقف .ةبيغلا ام ملسو هيلع هللا لاولبم هللا ليو لاس الخ نأ هربخا

 , ناتيبلا كلذف الطاب تلق اذا ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسبر لاق

 لوس نكن انربغت ال هللا لوسي لجر لاقف زدجلا لو نيئئارش هللا هأنإو نم

 20 لوسير اي لاق عمسي نا ةركي ام ءرملا سر كحذت ىا ملسو ةيلع للا

 ظ مدلاقم لام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسير داع مث ماسو يلع هللا ىلص هللا



 - رض

 ملسو هيلع هللا ىلا ههللا لوسر تكسفدللا لوس اي انزبتخت ال لاجرلا مل لاقف ىلوالا
 | لوسرايانربخت ال لجرلا لاقف ضيا كلذ لدم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 ا كغ قوقي لمجرلا بسذ مث اضيا كلذ لم مل هيلع هللا ىلصعللا لو لاق مثل

 0 3 ل تاو اوس د: لاقف بج كلن لجر هتكشاف نوال داق

 ري امويةيبمل يبان ةياجر نيب اهرةنيشل نيام للا با عيوش
 را ل هود دال يحل نيب اسلام
 | كل هللارفغ ميريعدل لاقف هناسل ذبجيوهو قيدصلاركحب يبا لع لمخد ب اطغلا
 05 داوملا يدوا اذه ناركب وبالاقف

 ا 5 دحأو لود نينا ا اكو الا 5

 |( ةيفع يب هلاخع راد"دنعرمغ نب هللا دبعو انا سنك لاقر ا نيالا دبع شالا

 | ناجرلازيفو ئيريغ دحاذةللا دبع عم يلو هيجاُي نا ديري: لج ءاجن,قوسلات تلا
 ١ قتاله را انضم حرش الم زوق لانا مسوس ةلئيافب ارا دام
 ' لوقب ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسي تعمس ٍفاف ائيش ارخاتسا هاعد يذلا لجرللو
 | هللا لوسر نارمع نب هللا دبع نع عفان نع كلاس م دحاو نود نانثا ىجانتي ال
 ١ داقعأو اود نانثا ىجانتي الف غئالث ناك اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 | ىذكلاو قدصلا كي ءاجام 57

 ب يذكا ملسيو ميلع هللا ىلص هللا لوسيل لاق الجر نإ ميلَس نب ناوفص نع كلاس
 ا رق ىف هكرع نو هيلع اللا ل صدللا لوس لاففةلل كرس اطال ا
 انج ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي لاقف ابل لوقاو اهدعا للا لوسر اي لجرلا
 ا 0 اف قدصلاب مكيلع لوقي ناكدوعسم ىب هللا دبع ا هغلب هنا كلام « كيلع
 0 هب كلان )اف تيذلاو مكاباو ريدعلا لا يدبي ربلاو نياق يدب

 / / كلام م بن كب ريشي يل لابد ئن الار اغلاذا يدبر ,ىجفلا ا,روجفلا

 ا: قدص ىانقل لاقف لضتلا 1 هيلرز يطارد كلب اس( اقلط للاواني للا
 اولا هللا دبع نأ مغلب منا كلام »+ ىبينعي ال ام كرتو منامالماداو ثيدحلا

 ةلردسيب ينادون كلا: وصتحلملا 11 الار ناك
|| 
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 هللا .ىلنص هللا لوضشر نا ترامعلا نب لالب نع عمقلع نب وويع نب دهم نع كلام
 ام غلبت نا نظي ناكام هللا ناوض نم ميلكلاب ملكنبل لجولا نا لاق ملسو هيلع
 طغس نم ميلكلاب ملكتيل لجرلا ناو هاقلي موي ىلا هناوض اهب هل هللا بتكي تغلب
 ْ جرِع كلام يي هأقلب موي ةطغس ابيب هللا بتتكي تغلب ام غلبت نأ نظي ناك ام هللا

 ماكتيل لجرلا نا لاق ةريره ابا نا ةربخا هنا نامسلا ملاص يبا نعرانيد نب هللا دبع
 هيكلاب ماكنيل لجرلا ناو منيجران هياهب يويبالاب اهل يقلي ام علكأاب
 ظ مدجلا ذي اهب هللا ةعقري الاب ابل يقلي ام

 للا هللا ركذريغب مالكلا نم ةركحي ام 9

 ابطخف قردملا نم الجر مدق لاق هنارمع نب هللا دبع نع ملسأ نب ديز نع كلام
 وا ارعسل ناييبلا نم نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوني لاقف امهنايبل سانلا بجعف |

 اورثكحت ال لوقيت ناك ميرم نإ ىبسيع نا هغلب منا كلام م رجسل ناييلا ضنعب نا
 الو نويلعت ال نكلوذللا نم ديعب يساقلا بلقلا ناف مكبولق اوفقتف هللاركذريغب مالكلا |

 امنأف ديبع مكناك مكبونذ كي اورظناو بابرا مكحناك سانلا بونذ كيس اورظنت
 ا” للام س تيايلا لع هللا اردجلو ءالبلا لها اوئادراف ىفانسو قلتم نمانلا |
 لوقتف غمنعلا دعب اهلها لا لسرت تناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ثشئاع ىا |
 أو ناتكلا نوحيرت الا |

 5 ا وسلا فد ءاهر انجن 5

 :موزخملا بطتخ نب هللا دبع نب بلطملا نا دايص نب هللا دبع نب ديلولا نع كلام ظ
 ىللص هللا لوسي لاقف مةييغلا ام ملسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسسر لاس الجر نا ةربخا
 اقح ناكولو هللا لوسر اي لاق عمسي ىنا كي ام ءرملا سركحذت ىا ملسو هيلع هللا
 1 ناتتهبلا كلذف الطاب تلق اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي لاق
 #*َ ناسللا نم اجيب اميف ءاج ام 9

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناراسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع كلام
 لوس تكشف انربخت ال هللا لوسراي لجر لاقف مهدجلا يلو نينئارش هللا هاو نم
 مدلاقم لدم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي داع مث ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 إ
ٌ 
/ 

 ِظ

4 



 - رض

 ملسو هيلع هللا ىلا ىدللا لوسي تكسف هللا لور اي انربختت ال لاجرلا مل لاقف ىلوالا
 | لوس ايانربغت ال لجرلا لاقف اسيا كلذ لئم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 | لئم لوقي لجرلا بهذ مث اضيا كلذ لدم ملسو اللا ناكل كرما
 مايك لما يللا قوت لاقل دبع ةللب لحجر باف نزال >دلاقو
 | ةيلجر نيب اهةييملا ياناةيلجر وب انرةنييضأ نيداسةذلا يجر نينثارشدللا
 | نير ىلا مينا نم لسا نيدز نع دلل « ديلجر نيب هينيسلا نيبال
 | كل هللارفغ ممريعهل لآقف هناسل ذبجيو هو قيدصلاركحب يبا لع لاخد ب اطغلا
 أ دراوملا ينالو ,أ اذد نأاركب وبال اقف

 0 ا نوال ابا ار عباد 4
 | طوب هاكر او سرنم يوللا كيال كالا هواح# نب هللا دبع نع كلام
 | لجرلار بن 7 يريغ دحا هللا دبع عم سيلو هيج أي ن 26-000002 قوسلاب يتلا

 | ياالاقف هعبرا انضص ْينحرحاء الج ودع للبافلا هبع نصت ةلجافي نا دئؤي يفت
 / لوقي ملسو ةيلح للا للص امللاكزن) تلكسلاهاوايف اهيل ارح اتت نان: نذل اع ل1
 ا هللا لوس ناريع نب هللا دبع نع عقان نع كلام م دحأو نود انا ئطاشيال

 1 دهأو نود ,انثا ىجانتي الف مئالث ناك اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 8 ىذكلاو قدصلا ك4 ءاجام 5

 دكا يدا هللا ىلع هللا لوشنرل لاخلا نإ ميلس نب ب ناوفص ىلا
 ْ لاقل ندا فيشر للعفو هيلع هللا اص هللا لوسر لاقف هللا لوسر ايي تاما
 , جانج ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي لاقف ابل لوقاو اهدعا هللا لوسر اب لجرلا
 ١ قدصلا ناف قدصلاب مكيلع لوقي ناك دوعسم ىب هللا دبع نا هغلب هنا كلام ه« كيلع
 نم نهب فلان )زف نذكلاو مكاباو ريدعلا لل يدبيربلاو 0 يدبي

 | كلام « بن رطل نا نورت ةقزاغل اس: يبي روبعلا رجلا
 ا 000-000 نامقل لاقف لضفلا نوديري ىرنام فب غلب ام ن ايقلل ليق منا هغلب منا

 ' دوعسم نب هللا دبع نأ مغلي منا كلام »+ يبينعي ال ام كرتو .ةنامالماداو ثيدعلا
 دوسي ىتخ هادرس منكن هبلق في سكحنتو ذكي دبعلا لازي ال لوغي ناك

1 

 ان
 1 حصص دج وج < نجس

 تك اه ةدمانبف

 0 للاووومملللا



 ب ا

 1 يل لاقرب نارغم نعل هةنيمتألا ل هللا دنع ىتكحيف مبلق

 نوما نوكيا هل ليقف معن لاقف انابج نموملا نوكحيا - هيلع هللا ةوابص هللا وسل
 5 ال لاقف اباذك سوملا نوكيا هل ليقف معن لاقف الب
 #َ نييجرولا يذو لاملا هعاضا كي ءاجام 1

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ى أ ةريره ىبأ نع هيبأ نع لاص يبا نب ليهس نع كلام ١

 اوكرشنت الو هودبعت نأ مكل ياه اليسر انالث'مكل ىبضري هل نأ لاق ملسو
 ل طمخسيو مكرما هللا هالو نم اوبعضانت ناو اعيجج هللا لبحتب اومصتعت ناو ائيش ب |
 يبا نع جرعالا نع دانزلا يبا نع كلام +« لاوسلا ةرتكحو لاملا ةعاضاو لاقو لبق |
 ياي يذلا نيهيجولا وذ سانلارثب نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي نا ةربرج |
 !| هع مج وب ءالوهو هج وب ءالوه |

 | د نال اعلا عبادي ف اقلب أ
 أ كلهنا هللا لوسر اي تلاق ملسو هيلعدللا دي بالا جوز مللس ما ناهفلب هنا كلام |
 ١ كلام + ثبغلارثك اذا معن ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر لاققف ى نع لا |
 كرابت هللا نا لاقي ا اود يانا سايت وي
 !ايلوستسا اطاهج ركحالا لمع اذا نكلو مصاغلا بنذب مماعلا بذعي ال ىلاعتو أ

 ٍِه ميلك بوتحلا |
 5 ايديا كيرا عاام ا

 ردع تعمس لاق كلام نب سنا نع محاط يبا نب هللا دبع نب قاصسشا ى 4 ْك
 رادج هنيبو ينيبو لوقب وهو هتعمسف اطئاح لخد ى اع تيوع نالوا نب

 | .مللا نيقتنل مللاو دب ١ 1 بلا نالييعلاب ور ويم انباحلا نوح فييرعت
 ظ ' نبت ار ىلا سورا لوقي ناك دج نب مساقلا نأ ينغلب كلام م كنيذعيلوا ١

 م قولا اكل لرجل ازا اجلا ايدل ا انثي
 5 هالو ساب اذا ناونفلا 3

 | ناحبسلاقو تيدعلا كرث دعرلا عمساذا ناكهناريبزلان ب هللا دبع ب رماع نع كلام أ
 أي ديدش الكل هال ديعولااذه نا لوقي مث هتفيخ نم ةكئالم او 9 يسبب دارا بيسي يذلا

 ا
 ا
| 



 - د 7

 د ماع هللا نلاص يبنلا عكحرت فيم ءاجانم :

 ا وسمو ل دنع أبجد

 ظ جو 5 1 بي ا يسجل 55
 ظ 90 يبا نغ رمال نع دانزلا يبا نع كلام « مفدصوبف انكرت ام
 1 ةنوئمو يئاسن مةقفن دعب تكرت ام ريناند يتئرو مسقن ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 4 هس ف قرع هات ان

 ْ ليال 0 7 زج سعب نم هج نود ولا مار ]

 8. ل #0_

 ماج - 0 0

 ْ طال ل 0 لا

 او ادام ير طل يللا
 أ لاقف ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر كس سا طوبا ماق ىوبحتت امم اوقفنت ىتت
 ْ كالا كساد وهمس در نا لوقي ىلع هللا نا هللا لومي
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 بطول لدموللا سر لاقف لاق ١

 | الوب كل« يع يبو دبزاتا دبس دسلطوبا اهمسقتاللا ليس أ |
 |0000 ىدلنلع ءاطيا ىو لااقلا اويطما لاخبار هيلع هللا ىلض هللا لوس نا

 ولو اهتراجل نكادحا نرقحتت ال ناشوملا هاسناي ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوس ||
 نا ملم هيلع هللا ىلص يبن جوز شاع نع مغلب منا كلام هب اقسم ةاشن عارك |
 | ايل هلا ىلاتن فيو الا اهتيب ف سيل هيلا يقرابلاس انبكم |

 مهشئاع ىتعدف ابنكو ةاشانل يدبي ناكام ناسناوا ثييب لدا انل ىدما ا

 معطتسا انيك نا يغلب لاق كلام « كاست سزيخ اذه اذه نم لك تللقف |
 لعجعت اهايا مطعاف بح ذحخ نال ليي لان كن ابدي سيد نيددلا م رهنقتاع ا
 8 ةرذ لاقدم نم عبحلا هذه يف ىئرت مك بجعتا مشئاع تلاق بجعيو ابيلازطنب |
 اهيا .- دل افلا تتاح اب |

 ' ىتج مهاطعاف اولاس مث مهاطعاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس اولاسراصنال نم |
 |00 ا ندد تحت لدا نافويج نب يدنع نيكي ام لاق مت هدنع امدغت |

 غسوأوريخ وه ءاطع دحا يطعا امو هللا هرب د ربصتي نمو هللا منغي نغاي سووللا :

 يلع هللا ىلاد هللا لوسر نآرمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ع ريصلا نم 5

 نسب ديز نع كلام هم .ملئاسلا يه ىلفسلاو متقفنملا يه ايلعلا ديلاو ىلفسلا ديلا ظ

 لاقف منددر ملسو بييلع هللا ىلَص هللا لوسر مل لاقفزمع ةذرف ءاطعب ناطغلا ا

 قره لاتن نيش دحا نم ذخاي ال نا اندم ا روش نا اقرب شيلا وللا لوساي أ

 وه امناف ملثم ريغ نع ناكام امان متلثسملا نع كلذ امنا ملسو هيلع هللا 5 ١
 نا
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 و او ع حلا ا

 يل فت ل ان ةيطولا بارع لاخلا ةفللعا و بل
 3 ل نع رءادانإلا انا ع ء كلا طار يقام الا يلق لع ند رق ينبنأب الو 7

 دف ابل نيد ىرسفن ىذلاو , لاق ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 ل مالا ءاطتيا كمل نارام نال ردك الع 00
 علو ا نع ملسا نب ديز نع كلام هم معنموأ ! ان لانبطلا

 ' لوسر كل بهذا يلدا يل لاقف دقرغلا عيقبب يلهاو انأ تلؤن لاق منا دسا يب
 عيش يوت دكان ائيش انل ملتساف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 | هللا لوس علم دلك هدنع ندجوف ملسو هيلع هللا ىلدص هللا لوسر لا _:تبهذف

 | ويلطو تيضتغمو»و اميحا ل جزلا لوتق كيطعا اماوكنا ال لوقي ملسو ميلع هللا ىلص

 , بص منا ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر لاقف تتش نم يطعتل كنا يريعل لوقي
 | لاف اقاعلا لاس دقف اهلدعوا دغيقوا ملو ٠ مكحنم لاس نم ميطعا ام دجا ال نا هلع
 .هلاسا مل )و ثعجرف ذ لاق ايهرد وعبر ةيفوالو ةيقوا نمريخ امل ةحفلل تلقف لو ءدسال

 | تح منم انل سقف بسييزوريعشب كلذ دعب ملسو هيلع هللا لص هللا لور لعن م دقف

 | نم هقدص نصقن أم لوقي معمس منا نجرلا دبع نب ءالعلا نع كلام لا اناا

 | يردا ال كلام لاق هللا معفر الا دبع عضاوت امو ازع الأ اوفعي أدبع هللا داز امو لأم

 5 ال ما ملسو هيلع هللا لسا لا سلا
 05 ينحت دمتفلا نم ركب امج 5

 يم ل3 طقوس لحت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مغلب منا كلام

 | هللا لوسر نأ مينا. نعركحن د يبأ نب , هللا دبع نع كلام م نانلا خ اسوا يه امنا

 نع مدق ايلف ظقدصلا في لبشال دبع يبب نم الجر لمعتسا ملسو 3

 ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف مقدصلا نم البا

 ١ /لجرلا نأ لاق مث ” هانيعرمحت نأ مهجو كي بصضغلا مب فرعي امم ناكو مهجو

 قاسي الس دعي تلا أو عنملا تهرك متعنم نأف مل الو 4 راعي هلام املا

 نب ديز, نع كلام هي ادبا ائيش اهنم كلئّسا ال هللا لوسراي لجرلا لاقف مل الو 9

 هيلع لامعتسا ايالعلا نريعب لع ينل مالنب هللا دبع لاق لاق منا هبا نم ملسلا



 تبشضغف لاق متيرشف مكاطعا مث ميغفنو ةازأ تحت ام كل لسغراح موي كيس انالب

 خاسوأ ةريملا اينأ مقرا نب هللا دبع لاقف اذه ليم 5 لوفنا كل هللا رفغي نعبلكو

 ه# ظ مههلع انتوادبعي نيانلا

 ميمحازو ءايعلا سلاج يباي لاقف بنبأ ىص ميكعلا ى نامت نات كح
 هم ءامسلا لباوب ةئبملا ضرالا هللا يبحب امك 0 , بولقلا يبجي هللا ناف كتبكرب
 ِ مولطملا ةو اةوسعد نم ىفقني 10 د

 00 ا 1 راسا اسل نعول نبذ نع دنت
 مولظملا رعد ناف مولظملا 0 سانلا نع كحانج ممضا ينهاي لاقف ىبجلا لع

 00 سا نافع نبا معنو ياباو .ةمينغلا رب

 مينغلاو هميرصلا بر نآو لخخنو عرز كل مهنيدملا ل ناعجري امهتيشام كلبن
 انا "ياا نينوللا ريما اي نينموملاريمأ اي لوقيف مينبب ىتتاي متيشام كلبت نا

 دق نأ نوربل مينا هللا مياو قرولاو بهذلا نم يلعرسيا ءالكحلاو ءاملاف كلابا ال أ[
 5 أو مالس ل ين اهيلع اويلساو ميلهاجلا يف اهيلع اولتاق مههايسو مهدالبل اهنا ظ

 رم ًاربش مهدالب نم مهيلع ثيج ام هللا ليبس يف هيلع لجا يذلا لاملا الولدديب يسفن ْ

 5 5 1 ميلع للا قادص ىبسنلا ءاسسا ع 7
 ميلع لا نص يبنلا نأ معبطم نب ريبج نب دج نع بابش نبا نع كلام

 5 يحال اذلاو دج اياؤدج افا انيك ةنسح بك لانبسف ملسو 3

 سم حلا 0 انارسنكلا يب هللا اوسحمي يذلا ه«
 * ةيضشتاجمعلا انحلال يبسمدق افادسع هامل 5

 يدلل ١ ل ششعاو
 4 اع ان زيوبدر و

 # ملاوو دج »

50-0708 

 الجر نأ بحتا مقالا نب هللا دبع لاقف ةقدصلا نم اله معن تلقف نيئموماريما

 ١
 ٠
 ا

 ظ

# 
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 ب اهدبأو اهدونج زعاو « اهديشو ابملاعم عفرو + اهدط 1

 ميدقلا همالك نيب نم ايو هم ةبجدللا ىلع سانلل ن ىكي اليك « اهددجو اهدوبع قثوأو

 0 دعا لقرب ىدهو # ثيدحلا ن ادب!

 يلم فما مس باالك كلو بيلا س تيل

 لا ىو يشي ميم قلاب عدس ا كوو ىيهمسو

 7 ل , د اكل ريقثل اب دعب اما « جملا مهرانأآب
 ال « فينعلا نيدلا لعدللا نام « فيرشلا دومحم : منمو ملضف دوعتملا * منظ

 نم ملاسو هللاب ةنم قلعتملاف © ةمولو همرك كيب هن ةمولعمل عبأت مناو ب هعانص -

 خا هيا ءاضتت يذلاوه * داراخللاب 0 ه4 نايف 5 ا

 0 ا ا و يديصلا 00

 ءاصتسبلا رلا فيقاوتلا مكحاو « اهعنماو يبل الف يراعتلا عججا ذا ه يددحملا
 1 :3 ىلاوقتفيف عوش نم ميف طرف أسم ده ميلع ميكتح ى ندل نم ةتاياء تلصف باتك

 8 يناثلا نم اعبس كانيتا» دقلو بطاخخم م ميركح لوسر لوقب ال
 ا هغيلبتب ملسو ةيلع هللا ىلاص دعماعلا هتلاسر تغلطضاف ه ميل
 ع لجو عطف هغاب ام ملتنو هيلعاةللا نص صنم نعرفهم ةليواتو الزب ا
 رفوتودله ىنست هعج ىلوتو ركذلل نا ءرقلا هللار.يامل هناديب * ةلقنو هبقفدنيب أم هنم ىقلتو
 نيد زو لباوقلاو تعاوبلا بسحب ملسو ةيلع لا ىل هنأيب مجحدتلو + ةرلماح
 . لك نحت ههاينزا هةيللا نأ مرج الف « ةرلقن داحايف
 0 تجازو لبالاد بكا بط فيس تبرع مارس ةحشو « بكركا

 تقفنأف تلال ال 8 ظصساو ةدعمج و 3 ىللتثأ ي 58 فئتتاو ماظننا ي 5 ١ ديديلا ةلدذاع مظتن 1

 اسللا
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 يل » مراصدسو مياس نلمس ماتا أو مهتعاضب

 * مهرومأمو مهي ع غيلبت فيس لسرلا اوفاخو 5 مهرودص كبس ةءوبنلا ت جيردأ 0

 نيدلا مياع ان ا نم مهب الهيح مل ”« ةداقولا مجنالاك م ةداق نم مهب : البيح

 ا كارا هوا لش قالو ءنلا طا

 لمليلا ها دل ديزت تركو ىلا دضدأل ملم هوا ا ا
 داكيالف + هيلع ملعلا لدا عاججاب بلغ بقل ه اهرحج نايس ساعد
 0000 00 ا راو < اكالطا دارنا ليك زعالا ديلا ال مهني نم فرصتي '

 يرضتن اوزغالف م هذحا آماو ذخايل ةحويشلا ةوملب ملعتلا لذ اولدبتساو هم ةذمالت ميدي ||

 كيدعلاةراشأ نموه امك نم ملعا دجوي الذا ء دالبلا قارطا نم لبالدابكا نا

 نم ةوح لع متلالدو « ثيدعلا ماما ةيبءاب ثيدعلا هداهشلرظناف ه« دافتسم |
 نم هلام ىلا « .ةبقرم اهل ماما مئستي ال م دتبقنم اهب كبسح مث ع ثيراوملا مركا ميبن |
 داس اا ثيدجلا ا 0 + ناياغلاب نيا ظ

 اا ُْف ب د ولا نصا

 تت اييناحك تياروب اعلاف عذطصأأ يدبلا ةببج ةرغ ةرغ وه يذلا ىباتك قيس كلذو

 تلال اليو اهمايع .. 0 لدا دك ذنب وبلو ةببذ ما ف 5 ْ

 ايساو ع ةنججرولار 5508 'اناالأب » ١ ةريتخلو هم هنسلاو 000 مروان ١

 ايرحتم ه نيسلل ملصالاايخوتم ه«رطنلا يلو نم ئسرريامبا+ ا دوس سلا
 | ضار ةيليطر ابار وكلنا ملعلا نوزج ل اولا نيالا
 (ةيسافلاد ء نجوم ءعاولل نصالخا يك هع بعل ىلنباو ار نم ةلايذ 10 نع 050 ظ

 |كولبمالو « سرطلا لول اولبم ريغ هاللأ نم هج رهاون عمل اتبا نأ هب ىل .مجاحال الياق ءاملا |
 1 يسمع م

 يحجب



 ع ةديحولار قعلاةضيبوبف + اوأب 'ء و افرش هيهاسالو « اواشدل قحالكردأأمو + اهحيجصف

 ل عيع د

 ظ سيصاسق م ةرخالرادلاو ههمجو هب ديرا هنا لع متبادو  ةرهاب للا نم مارك « نيردلا

 0 صلقنالوهنا دييرانا الل بس ىطسوو «:رابخ ال دوفعةطسأوو 5 ةديرفلار» دلاةينْس و

 53 د: تمثتعاو « اهليذ ن دصقتوةياردلات الابذ كيظخو ابل ساس صاخوتباورلا
 1 2 حا مد ين اع « ديصليابح هنت ه دياي يف مالقأ

 ةيستح دالمبللا * اهميعسراهميمج سبتلاو * اهميقسوا هه يحصوباشتف « سلا
 د ورتو * ةيورلا اهدراوم قيورتو * ةيوطملاا هنساحمرعن هللا دارااليو * ةبرغالا ف مصعلاك

 د 1 وميصم يعاطما نذالدزو م ةقبغلا اهسافنأ سيراتو « عقفنلا اهقوس
 نطق نارمعل عرفتم « ملا 00000 ماعلا ماعنال يلو ةرضح نم « عاطتسملا

 نينمأ» هنلايأ مرح يلد 5 نينموليأ ريما انام 5 ةرخشو ةزع ءايبحال ةتيع ياسا

 لاعلا ا دقع ةطساو « مزعلاو دبعلا قداصلا م مهشلا مز اعلا كلليا ب
 يقيرفالرطقلا عسوا نم + اشاب قداصلا انديسريعملا + نيعلا سمرطانلا لزنمب مهنم
 ناكف ه هترماومو ةريبادت رياتنر شنل « هترضاح فيس يمس عبطمءاشناب « اشايتتاو اشابر

 طا تار يشب ر كافالملاور الدال الراو الل حا كان نم باكل
 0 « ريحصتال ادرفم تنكذأ هلوا نم سرارك ريييصن

 ' همهحيعصتل يدتنا « ءاضفلا هلاغشاب قيضي يذلا م ءاسقلاب د تيلتبا الو + سيرلا
 ' نس» بنيحرلا ع ابلا وذ * بيدال/ ملاعلا « نينتفنملا ءالبنو + نيسردملا ءالضصق نم
 / بيجنلا + يخلال بير الاو « بجاحوبا ملاس نيشلا « بجاح هيراكم لع شيل
 دقارتلا توكل ليغ راسل عل لل ر قاوم مرسلا كلام لد مياقلا * يعذوللا

 0 اادجأ يم 21 ماسلا وبا * ىنادملا ةراش سارا ءذلا يىدح ىالاو

 ظ ليسا ل و ا : 0 ,ىاعتو 0 3 منالثل

 ْ | ىوم نوعا مب يح 3 مما ايفو ول الب 13 كس ا م ةيلع روعمتعك 3 ةثمداق وم 5000 ظ

 ْ 8 ١ ١ م
 م نا مبللا دبر ,ث فيحداردك نم افصو + مبرس فيرا عدص
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 مسعد

 عفتلا اذه ناكةلود للا ديا + ابلقأ الدللا اش نارداغي ملو ه اهلج بيوصتلا يمانرب

 )| تلا اهيمب ىسرا تح « اقوا انانسل هل كرجو «امدق عتصلا اذه يس لقن |
 لة سم نيب ةاطاوم 0 ييبنلا دلوملا 2 هي اع ماتخلا منامخب ىنيطو :

 ّْ نيفيا ةهمامأ هللا لعج 03 فلاو نيتباضو ىينامت ماع ك”لجاوت ه يوسلار ئالاو ىنيعلا 1

 سس ةليذ كيقوف *© ةرفنلا لعيب رس ظرف يلاغشا نم تزيتنا دقو نلتحلا نم

 ب .[ميضم جودهللا نييطب ىسافنالو اهيوحو افصاو كلقو هي ةردشلا 0

1 

٠ 
 كن

 1 1 ا كليص كحذإ يب ادكحاو

 "فرب ةمفقل هبنس لك ٠» الر لس كارزمم لك سبل
 دمتي ام مرصتوأ مزعم « بلا ىرصت ةورصرهدلل نا

 نا بال نروعو قيفوق قود. م ميبتسي لطم ءومال ىتاقأم

 ا ناوتم * مكو دصقلا مرا صيرح مج

 ” 0 بس تح اب عاةايح نم دع مسمتياع نقلا ناكح نم. نا

 | سي ان قيم هدنيام نرص ع مسي ىرحالا ىنإ نام ريغ

 مق سب ارخذ راسا لبست #3 بلا نم ىقبأ الوزيخ الو 7

 111 ا 5 ىضرالا دجال نأ مث

 ةدتاسي نأ بيدويو * مقنع انما كارضن
 كس-سشت ميع يملا ىظفاح 1 1 َح : ال راسغلا وعد

 اا مع ل سعرا طايح م ابلااب
 ا ةييسللا نهرا ء ىفطسعسمل ا نع تانشايا سافنا ىف

 ديت سشلاو ىدنلا ىف مديد ا ندعو هللا ةردصح نع كتهجرت

 دمي نيب دنا ءاراع نيكس شط ابحكلسب سس لض ايف نيس

0-2 

 نب

 مس سس ل ا م وح م
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 سه 1991

 ةرتس طف ابب يوصم رمسس ةيمسإلا أنه ايدل نودلا حالبصف

 انه الا لي امج سو يه سس سن للا

 هيي دع لسا هارفاس وفي سيلادع نيستا قلخلا نلمس
 هسه جملا رماسع يبا نسي كلام نب سنآ نب كلآم
 هس بسم ياسا نيتس امهغلا م كيس عيلاللا ةرمج لارا جن

 در سس ست ارعشو اعيس ادع مرو منيب رشع سود اسفر دي

 ةيع ذأ ريصلا :اةطي فيس ع شييسس ل[ نايس دلل
ٍ 5 

 لاو ةودقلا وبف 7-0 هلم كيس ملثم فلوي مل

 دس ستنمت عطل ثيداحا نم *» ىسسلقتنم فلا ايام اهز نف

 تكد انيد لئمالا ىلاو هر يا نيعبرأ

 ديلا ميم اهدنصتم له سخسسلا نش يا نات نما مث

 اين دش ام أودأو دق ناكسن ة مسعتد تادل يكحاج دقلو

 دن ساسي ارجل الور هر ماس نيزما نبا ل ناكل
 لاس سس سل ملال ملق ناورقلا ىلا ىل 3 دآ وه ند ضرال ىلعام

 دش قرت اع وذل دينار هان عمار ابطت ناقرفلا ير

 14 يبلع ةأيند ءلم هس 5-5 ةريدلا ئدل يلاغلاب 5

 كسا ب زمرعل ملاعلل وهو 0 عنام نصح ذياعللودو

 ل ااا ااا ااا ا ااا مااا ل ا ااا الا ااا ميرور [2ُْللاٌاٌاللاللم

03 
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 01 ا

 , ل ل ا يقمات رسيب ذأ عد درع 3 ىرأ قد ةلطلا تاذل عاشأم منم 1

 ا 1

 ِش 2 ١ ساسسسوب اس 0

 درر نامي ارب ب ليني بكم دق منأ ملعتو #ٍ

 )00 0 دا ناسا ضيلا ىلتعت + ابك نالهم رم تيلج # 
 لبا اع نب ىو ياتملا ةالشزبملا تاضحرما و

 دب ايزي لاسواا رك تياييهؤم ادنملاك دنم ىبف د
 5 دهددس عبط ميشنم نم ميف # عببطم اطوملا مويلا اطو ها

 نن ك0

 اهلا رص ١ كيسسس- غش أدقتع نييضتلا 8 م قاع قناكفلا كلما هذاح 3 #2

 0000 8201 ساماناو دو كداينشيف ان ترد كلث ع
 بنا ريع لك ييماناو هء.انييعا مهيو كب نطقيا 0

 4 ن2 هل ملف 00 7-20 نادصيعلا ددح هلو 2

 5 ا رتاشمالام دق ا ةانكحو « 00 1 هللا 1 5

 1 د 3 ك0 ل 0 د0 ا 5

 0 0 ا ؟وقبتسأف ةدرو مكح ) ىفصا دقل اعلا ابيا #

 ِ | © . ا اهم ه6 ماع رهش ريا موا 5 دش نسم مايثالا معاس اوردنلو 3

 0 ني ع ولا اطوملل امنخ ناط #« ريدي عي س) سيجرصع أوخرأ 01

 | #* انزع + دال 1 م“ 3

 عجعدرتب
 ا ا

1 

6 
6 

97 
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